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  پيشگفتار

 ريـزي  با كارفرمايي معاونت برنامـه  1390مطالعات آمايش استان خوزستان از اواخر سال 
استانداري خوزستان، توسط مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معمـاري ايـران، بـه    

  .  عنوان مجري، آغاز شد

يـا    هاي مسـتقل موضـوعي   گزارش) 1(در دو دسته مطالعات انجام شده تا كنون   گزارش
هاي شهرستاني، منابع آب، محيط زيسـت،    در زمينه برآورد حساب پشتيبان، هاي ش گزار
  .ي شرح خدمات ارائه شده استها صلف  گزارش) 2(و  ان طبيعي و جمعيت شناسيتو

فصـل ششـم مطالعـات    اي از  و بخش عمده )بندي وضع موجود جمع(فصل پنجم  زارشگ
ـ     طراحي شكل"آمايش استان، شامل  تصـوير  ، تانبندي كـالن نظـام فضـايي اس

بـه شـوراي    1392/ 17/2و  2/11/1391در جلسه مـورخ  ، "انداز توسعه استان چشم
در ، شـوراي آمـايش  ارائـه شـده در   آمايش استان خوزستان ارائه شد و بر اساس نظـرات  

و به ارائه گزارش فصـل  اصالح و تكميل هاي آمايش استان  جلسات متعدد بعدي كارگروه
  .ششم منجرشد

تصـوير   "ريـزي  حـي و برنامـه  طرا"از نظر موضوعي، فصل هفتم اين مطالعـات بـا عنـوان    
بـه عبـارت ديگـر محتـواي فصـل هفـتم در        .نمايـد را به برنامه تبديل ميانداز باال  چشم

نمايد و در  هاي آمايش را تشريح مي تفصيل بيشتري نسبت به فصل ششم جزئيات برنامه
  .نمايد هاي اصلي آمايش را ارائه مي هاي شهرستاني برنامه همين حال برش

اينجا از جناب آقاي حجازي استاندار محترم سابق و به ويژه از جناب آقـاي مهنـدس   در 
اسـتانداري خوزسـتان كـه كارفرمـايي و     ريـزي   عامري گلستان معاون محترم وقت برنامه

، جنـاب آقـاي نيـازي مـديركل محتـرم      اند مديريت اجرايي اين مطالعه را به عهده داشته
ريـزي و   پور معاون محترم مـديركل برنامـه  خانم فرديزي و بودجه، سركار ري سابق برنامه

كـه بـا    ، جناب آقاي هاشمي مديركل محتـرم آمـار و سـاير همكـاران اسـتانداري     بودجه
، هـاي اجرايـي   از همكاري مديران دسـتگاه پذير شد و  پشتيباني ايشان اين مطالعه امكان

ــرم شــركت  ــايش اســت  كارشناســان و اعضــاي محت ــده در جلســات شــوراي آم ان و كنن
  .نمايد هاي تخصصي تشكر مي كارگروه

 



زي و بودجـه و نـاظر محتـرم طـرح در     ريـ  جناب آقاي دكتر نيكو مديركل محترم برنامـه 
بـدون ترديـد   . شـود  تكميل اين مطالعه سعي فراوان نمودند كـه از ايشـان قـدرداني مـي    

حمايت جناب آقاي مقتدايي استاندار محترم خوزستان و جنـاب آقـاي حـاجتي معـاون     
استانداري خوزستان در هدايت فرآيند بررسي و تصويب ايـن مطالعـه   ريزي  محترم برنامه

و نظارت بر اجـراي آن، گـام    هاي ساالنه در شوراي آمايش استان و تلفيق نتايج در برنامه
  . نهايي در به ثمر رسيدن نتيجه اين مطالعه خواهد بود كه مورد قدرداني است

ن آتليه مركز مطالعات و تحقيقـات شهرسـازي و معمـاري    در خاتمه از مديريت و همكارا
و اطالعات جغرافيايي ايـن مطالعـه را بـا صـبر و دقـت       ها ايران كه تهيه و پردازش نقشه

  .   نمايد بسيار پذيرا شدند تشكر مي
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  ريزي طراحي و برنامه - 7
  مقدمه

و  انجاميـد  انداز فضـايي توسـعه اسـتان    سند مقدماتي چشم تهيه فصل ششم چنانكه در پيشگفتار ذكر شد به
  .پردازد اجرايي آمايش استان خوزستان تا افق اين طرح ميهاي   گزارش حاضر در ادامه آن به تفصيل برنامه

هـا در فضـاي    گيـري فعاليـت   ر در شكلثؤبر پايه شناخت عوامل مختلف م آمايشفصول پيشين مطالعات 
توزيـع  شرايط توپوگرافي و اقليمي و استان، به اين دريافت رسيد كه روند طبيعي توسعه استان بر مبناي 

قابـل تـوجهي در الگـوي     هـاي  به عدم تعادلبه صورت تاريخي  ،)عمده آب و خاكبه طور (منابع طبيعي 
  . استقرار فعاليت و جمعيت بين نيمه غربي و نيمه شرقي در فضاي استان منجر شده است

اكتشـاف، اسـتخراج،   در سـده اخيـر بـه دنبـال     ، يادشده يخيرهمچنين مشاهده شد عالوه بر روندهاي تا
بـه دليـل   كه خـود بـه    ،ميت يافتن بندر امام خميني در تجارت خارجي كشوراهو  پااليش و تجارت نفت

تصميمات همچنين بر اثر  ،بوده است موقعيت استان نسبت به مركز كشور و نيمه پر جمعيت غربي كشور
پنج دهه اخير،  -، پتروشيمي و فلزات اساسي استان در چهاردر صنايع شيمياييملي گذاري  ارادي سرمايه

بيشـتر در  ، )براي دسترسي به بندر و منابع و پرهيز از آلودگي منابع آب و خاك باالدسـت (تي كه به درس
جنـوبي و  در سـطح برخـورداري منـاطق    و جديـدي  هـاي جـدي    ، تفاوته استگرفتنيمه جنوبي صورت 

كـل اسـتان و بـه خصـوص بـه       بـه  هر چند در در دوران جنگ صـدمات زيـادي  . روي كرده استشمالي 
از توسـعه   هاي سطح برخورداري بيشتر نيمه جنـوبي  اما تفاوت آبادان و خرمشهر وارد شد، هايشهرستان
  .در دوران بعد از جنگ بيشتر نيز شده استكه بيشتر كشاورزي است با نيمه شمالي صنعتي 

مناطق شرق و شمال شرق و همچنـين نـوار مـرزي غـرب اسـتان كمتـر از نـواحي        نتيجه اين روندها در 
  .اند مند شده بهرهآوردهاي توسعه  از دست ،)از شمال تا جنوب(مركزي استان 
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، به خصوص شـبكه حمـل و نقـل، توسـعه     هاي زيربنايي برخورداري از شبكههاي آماري نشان داد  بررسي
گسـترش  و  )منابع آب و خاك و توسـعه كشـاورزي و صـنعتي   ( شهري، و برخورداري از مواهب اقتصادي

بر اسـاس  كه ، به اين معني يي داردبسيار باالهمسويي ها  جمعيت بين شهرستانتوان نگهداشت بازارها با 
بيشـتر صـورت گرفتـه و     توسـعه شـهري  و  تر هستند هاي زيربنايي پيشرفته آنجا كه شبكهها،  اين بررسي

قـرار دارنـد،    در سـطح بـاالتري  و عملكرد بازارهـا  هاي صنعتي  و به خصوص فعاليتهاي اقتصادي  فعاليت
داشـت جمعيـت برخـوردار هسـتند و در مقابـل آن      ههايي هسـتند كـه از تـوان بيشـتري در نگ    همان جا
  .ضعيف هستند در نگهداشت جمعيت نيز توان زيادي ندارندها  زمينهاين در هايي كه  شهرستان

در فضاي اسـتان   جمعيتمتعادل داشت هكه اگر خواهان نگد ش از بررسي باال بالفاصله اين نتيجه حاصل 
را و توسـعه بازارهـا   هاي اقتصادي  فعاليتو بنايي زيرهاي  شبكههستيم، ناگزير بايد توسعه شهري، توسعه 

  .ييمتري توزيع نما به صورت متعادل

و بـا توجـه بـه     هـا  تعـادل  با هدف كارآيي اقتصادي و كاهش عـدم استان  آمايشبنابراين رويكرد مطالعات 
به شرح  توسعهمحور  ششبر پايه  ،توسعه در فضاي استانمتناسب توزيع به  تان،انداز اس و چشم مأموريت

  :زير قرار گرفت

  ،)به عنوان موتور و كشنده توسعه مناطق پيراموني(هاي توسعه شهري  كانونحمايت از  )1

 ، زيربنايي هاي توسعه شبكه )2

 ،صنعتي و، به خصوص توليد بخش كشاورزي هاي اقتصادي توسعه فعاليت )3

   ، بازارها توسعه )4

محاط در محيط فضاي طبيعي و فرهنگي، قانوني و مديريتي استان ها  چون همه اين فعاليتبه عالوه 
 لذا  هاي اقتصادي ضروري است هستند و توسعه اين فضا براي توسعه فعاليت

 ،حفظ و توسعه محيط زيست و منابع محيطي )5

مايـت از توسـعه   حمقـررات بـراي   بسط و تعميق محيط قوانين و (تقويت مديريت توسعه استان  )6
  . در برنامه آمايش استان قرار گرفت) استان

عـالوه بـر عوامـل طبيعـي ماننـد       ايد اشاره كـرد ، ب5محور  ،حفظ و توسعه محيط زيست طبيعي مورددر 
بـه طـوري    نداطبيعي استان را سخت آلوده كردهزيست محيط  ،توليدي و جوامع هاي فعاليتشوري آب، 

دزفول تا شمال اهواز، جـايي كـه بـا پيوسـتن بـه رودخانـه       كه از دزفول تا آبادان در مسير رودخانه دز از 
به دليـل عـدم   . سخت آلوده است ،ريزد همين نام با گذر از اهواز و خرمشهر و آبادان به دريا مي كارون، با

هـواي اهـواز و   . انـد  دچار مخاطره شـده هاي شادگان و هورالعظيم  هاي زيست محيطي تاالب مين حقابهتأ
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نفت صنايع به دليل تمركز  ، آبادان و خرمشهربندر ماهشهرشهرهاي بزرگ جنوب استان شامل شهرهاي 
هاي خاك بر اثر فعاليـت اسـتخراج و    آلودگي و ر آلودگي زيادي هستنددچا و پتروشيمي شيمياييو گاز، 

بـراي پيشـگيري از آلـودگي    در همين حـال  . شود مي هاي سطحي منتقل انتقال نفت و گاز به جريان آب
مطالعـات آمـايش سـه منطقـه را بـه      . كيد زيادي وجود داردأهاي استان نيز ت هنهاي ساير رودخا سرشاخه
شهرسـتان   -و دز  كـارون ها به ويـژه  رودحريم ) 1(: معرفي كرده استنطقه ويژه كنترل آلودگي عنوان م

مناطق حفاظت شده  -شادگان و اهواز ، آبادان، خرمشهرهاي  شهرستانو در درجه اولويت بعدي  ماهشهر 
هاي آلـودگي در   و كنترل سازمان محيط زيست استان خوزستان نيز بر تحكيم نظارت. هاي استان و تاالب

  . نظر هستند همهمسو و  با مطالعات آمايش استان منطقهسه اين 

 سـند ملـي توسـعه اسـتان و    بايد اشاره كرد كه نيز محور ششم،  ،توسعه محيط قوانين و مقرراتمورد در 
و تسهيل فعاليـت  هاي قانوني و گسترش  بر استفاده از ظرفيت جمهوري اسالمي ايرانبرنامه پنجم توسعه 

كيد أت ها با اصالح قوانين و مقررات بر اساس قوانين و مقررات موجود و بازكردن اين دامنه يبخش خصوص
اسـتان و توسـعه    توسـعه بـه تقويـت نظـام مـديريت     اسـتان   آمـايش كـرد  رويدر اين جهـت   .زيادي دارد

در راستاي كارآيي اقتصادي، همراه بـا  طبيعي و فرهنگي توجه دارد كه هر دو  هاي  برداري از ظرفيت بهره
محيط زيسـت طبيعـي و فرهنگـي و    اي درون استاني و توجه ويژه به حفظ  هاي منطقه تعادل كاهش عدم

  .خواهد بود طبيعي افزايش ظرفيت منابع

انداز توسعه استان  هاي اجرايي براي دستيابي به اهداف باال بر اساس سند مقدماتي چشم در اين گزارش برنامه
  .شود ارائه مي هاي اجرايي استان خوزستان است و همكاري دستگاه استان آمايشكه حاصل مطالعات قبلي 

 بندي اسـتان بـر   پهنه(ريزي در استان  بندي مناطق برنامه پهنه -7-1
  )و طبيعي نواحي استان پيوندي كاركردي الگوهاي هماساس 

استان و به خصوص در گزارش فصـل پـنجم ايـن مطالعـات      آمايشهاي پيشين مطالعات  در گزارش فصل
هـا يـك نـوع     هر يك از اين ديـدگاه  .1ه استمطرح شدو متفاوتي مختلف هاي  بندي استان از ديدگاه پهنه

                                     
  :  در گزارش فصل دوم مطالعات آمايش استان  - 1

 ،)14-2نقشه (بندي استان خوزستان بر اساس وضعيت طبيعي ناحيه 
 ،)26-2نقشه (قلمروهاي عشاير كوچنده استان بر اساس ييالق و قشالق  
 ،)30-2نقشه (بندي مراكز اصلي خدمات آموزش عالي استان سطح 
 ،)31-2نقشه (بندي مراكز اصلي درماني استان سطح 
 ،)32-2نقشه (سطوح سلسله مراتب ارجاع در پزشك خانواده در استان  
 ،)33-2نقشه (اي استان بندي مراكز خدمات فني و حرفهسطح 
 ،)34-2نقشه (در استان خوزستان  هاي روستاييها و حوزهها، مجموعهمنظومه 
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ايـن  هـاي موضـوعي    مجموعـه بررسـي  امـا  . نمايد كه با ديگـري تفـاوت دارد   خاصي را ارائه مي بندي پهنه
  :توان آن را به صورت زير خالصه كردنمايد كه مي ها به يك مجموعه دريافت راهنمايي مي بندي پهنه

                                                                                                              
 ،)35-2نقشه (سلسله مراتب جمعيتي شهرهاي استان  
 ،)36-2نقشه (پتانسيل جاذبه شهرها در استان خطوط هم 
 ،)37-2نقشه (حوزه نفوذ واقعي شهرهاي استان خوزستان  
 ،)38-2نقشه (محيطي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست  هاي زيست پهنه 
 ، )و تصويرهاي مربوط 44-2نقشه (هاي مناطق آزاد  پهنه 
 ،)45-2نقشه (هاي نيشكر استان هاي كشت و صنعت پهنه 

  :  در گزارش فصل سوم مطالعات آمايش استان
در سـال  بـين شـهري   اي   در شبكه جـاده هاي استان  استان از نظر وزن بار و تنوع كاال در جريان بار از مبداء شهرستانهاي  بندي شهرستان پهنه 

 ،)2-3نقشه ( 1390
بـين شـهري در سـال    اي  در شبكه جادههاي استان  استان از نظر وزن بار و تنوع كاال در جريان بار به مقصد شهرستانهاي  بندي شهرستان پهنه 

 ،)3-3نقشه ( 1390
 ،)12-3جدول (پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار  
 ،)13-3جدول (، هاي كشور ، با ساير استان)خالص جريان بارارسال، جذب و (پيوند حمل و نقلي جريان بار  
 ،)4-3 نقشه( هاي استان بر حسب شاخص تلفيقي توانمندي بندي شهرستان پهنه 

  :  در گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش استان
 ،)1-5نقشه (شيب زمين و ارتباط آن با قابليت نسبي ساخت و ساز  
 ، )2-5 نقشه(متر  2,500ارتفاع زمين، نواحي ارتفاعي باالي  
  ،)3-5 نقشه(ها زمين كشت آبي و ارتباط آن با مسير رودخانههاي  پهنه 
 ،)4-5نقشه (كشاورزي فعاليتهاي  هاي استخراج نفت و گاز و پهنههاي فعاليت پهنه 
 ،)5-5 شهنق(و واحدهاي مطالعاتي آب سطحي  2هاي فرعي درجه حوضهي ها پهنه 
 ،)8-5 شهنق(شناسي خاكي ها پهنه 
 ،)9-5نقشه (هاي قابليت زمين پهنه 
 ،)10-5نقشه (ها هاي كاربري وضع كنوني زمين پهنه 
 ،)11-5نقشه (ها  براي انواع فعاليت تناسب زمينبندي   پهنه 
 ،)12- 5نقشه (فاع زيست و شيب و ارتهاي مجاز براي توسعه سكونت و فعاليت به اعتبار مطالعات منابع طبيعي، كشاورزي، محيطزمين بندي  پهنه 
هاي اقتصادي   جمعيت و شاخصهاي  و خدمات اجتماعي، ويژگيهاي زيربنايي  صادي، توزيع شبكههاي اقت استان بر حسب انواع فعاليت بندي  پهنه 

 ، )30-5تا  13-5هاي  نقشه( اجتماعي -
 ،)36-5نقشه (هاي حساس اكولوژيكي و حفاظتي در استان خوزستان  پهنه 
 ،)39-5تا  37-5هاي  نقشه(محيط زيست  هاي آلوده آاليندگي و پهنههاي  سرچشمه 
 ،)43-5تا  40-5هاي  نقشه(هاي كشت آبي و ارتباط آن با توزيع جمعيت شهري و روستايي  پهنه 
 ،)44-5نقشه ( 1385، در استان خوزستان در سال )نفر 2,500باالي (توزيع جغرافيايي روستاهاي بزرگ  
 ،)45-5نقشه ( 1390وزستان در سال سازمان فضايي استان خ 

  :مطالعات آمايش استانم شش  در گزارش فصل
 ،)15-6نمودار (ان بر پايه اشتغال هاي است درخت سلسله مراتب مشابهت ساختاري شهرستان 
 ، )1-6تصوير ( 1392 –هاي كشاورزي شمال شرق استان از سطح دريا  ارتفاع سدها و زمين 
 ، به نقل از گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش،)5-6نقشه (استان خوزستان  بندي مخاطرات طبيعي درپهنه 
 ، به نقل از گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش،)6-6نقشه (اي شدن توزيع روستاهاي داراي نرخ رشد منفي جمعيت و نواحي در خطر حاشيه 
 ، به نقل از گزارش فصل پنجم مطالعات آمايش،)7-6نقشه (اي شدن توزيع نرخ بيكاري در روستاهاي استان و نواحي با خطر حاشيه 
 ، به نقل از گزارش فصل دوم مطالعات آمايش،)10-6نقشه ( 1392سياسي استان خوزستان در سال  -تقسيمات اداري  
 ،)2-6تصوير (بندي استان خوزستان براي توسعه صنايع تا افق طرح آمايش استان از ديدگاه اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان منطقه 
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تـاريخي در  تـرين عامـل    بلنـدي و درجـه حـرارت مهـم     -، پسـتي ارتفاعـات ، وضعيت طبيعي اسـتان  
 .در استان بوده است )و فعاليت و سكونت(ن آب به جريا دهي شكل

تـرين   هاي سيالبي در غرب استان از شمال به جنوب بـه صـورت تـاريخي مهـم     به وجود آمدن دشت 
تر از نيمه شـرقي   تر و فشرده بسيار گسترده ،)و فعاليت و سكونت(گيري فعاليت كشاورزي  عامل شكل

 . كمتري برخوردار است تبنسكه از منابع آب و خاك به شده است  آن

 بلندي موجب پيوستگي زيادي در -ي هاي سيالبي با شيب كم و بدون عوارض پست دشتترين  وسيع 
 .شده استستان نيمه شمالي غرب ادر  )به طور عمده كشاورزي( الگوي سكونت و فعاليت

برخـوردار   اي شمال شرق استان استان از جريـان آب سـطحي كمتـري    منطقه كوهستاني و كوهپايه 
و باغداري كه از بارش بيشتري برخوردار است كشت ديم تر آن  يلاند و در نتيجه در مناطق شما شده

 .دارد تـري  ، رواج كـم )بـه علـت محـدوديت منـابع آب و خـاك     (به نسبت رواج بيشتر و كشـت آبـي   
ا كـاهش داده  ها ر ها و تراكم فعاليت گسستگي منابع آب و خاك در اين پهنه نيز پيوستگي سكونتگاه

 .است

به تدريج و به طور عمومي در جهت شمال به جنـوب بـا افـزايش دمـاي طبيعـي و كـاهش بـارش و         
در نيمه جنوبي استان، چه در شرق و چه در غرب استان  ها  مصرف آب در باال دست، تراكم سكونتگاه

مانند اهواز، آبادان،  شهرهاي استان نها بزرگتري در حاشيه رودخانهدر همين حال يابد، اما  مي كاهش
تـري ماننـد رامهرمـز، رامشـير، اميديـه و       خرمشهر، بندر ماهشهر در نيمه غربي و شـهرهاي كوچـك  

 .اند يافتهتوسعه گرفته و شكل در نيمه شرقي بهبهان 

هـا بـود،    ترين فعاليـت طبيعـي سـكونتگاه    تا زماني كه فعاليت كشاورزي، دامپروري و ماهيگيري مهم 
استان با برخورداري از مزيت طبيعـي برخـورداري از منـابع آب و خـاك پيشـتاز بـود و       غرب  شمال

شرق ايذه شمال شوشتر و انديمشك شهرهاي عمده استان بودند و در ، شوشدزفول، شهرهاي اهواز، 
در ارتبـاط  رو،  تلفيقي از جمعيت سـاكن و كـوچ  دامداري و و ديم آبي و با تلفيقي از كشت  ملك باغو 

اسـتان در   جنـوب شـرق  در و كنند  اصفهان زندگي ميچهار محال و بختياري و هاي  ا استانتجاري ب
هـاي همجـوار    با استانهاي  در ارتباط با استانو نزديك به همين شيوه بهبهان و رامهرمز و رامشير با 

 .بردند به سر مي كشاورزيدامي و بر پايه توليدات 

استخراج و صـدور نفـت،   ، نفت در استان خوزستان شامل اكتشاف ،تحوالت سده اخير به ترتيب وقوع 
احداث فرودگاه  ، احداث پااليشگاه آبادان،شمال -جنوب سراسري آهن  و راه احداث بندر امام خميني

هـاي   احـداث مجتمـع  هاي نيشكر،  عظيم دز و كشت و صنعتاحداث سد و نيروگاه  ،المللي آبادان بين
احـداث فرودگـاه   ساير شهرهاي جنوب غرب استان،  ع فوالد در اهواز وشيميايي و پتروشيمي و صناي

رونق شـهر و بنـدر آبـادان و خرمشـهر، وقـوع جنـگ تحميلـي و تخريـب آبـادان و          المللي اهواز،  بين
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ــهر و  ــهر   خرمش ــافتن ش ــتر ي ــت بيش ــوازاهمي ــگ،    اه ــارات جن ــازي خس ــگ و بازس ــه جن ، خاتم
هاي شـيميايي و پتروشـيمي بـا تمركـز بـر بنـدر        مجتمعهاي عظيم در صنايع فوالد و  گذاري سرمايه

تجارت خـارجي از طريـق بنـدر    و در تمام اين دوران توسعه ژه اقتصادي ماهشهر و احداث مناطق وي
هاي راه، آب و برق به خصـوص   شبكهگسترش بندر خرمشهر و آبادان، كمتر از آن در امام خميني، و 

 .دگرگون كرده است چهره استان را كامالًدر نيمه غربي استان، 

فعاليت استخراج، فرآوري و صدور نفت، در مناطق جنوبي استان به شدت توسعه يافت و خوشبختانه  
تضـاد قـرار   با فعاليت كشاورزي و به خصوص منابع آب و خاك و كشاورزي آب ارزشـمند اسـتان در   

 .)و يا در كمترين اندازه ممكن( ه استنگرفت

 هفتگلاميديه، ، ، آغاجاريز در ايجاد و توسعه شهرهاي مسجد سليماناين فعاليت در شرق استان ني 
نقش اساسي داشته و موجب پيوستگي بافت جمعيتي در اين مناطق شده است، هرچند افـت  و اللي 

مسجد سليمان را با خطر جدي ، پس از حدود يك سده، فعاليت استخراج نفت و انتشار گازهاي نفت
 .روبرو كرده است

هـاي   شيميايي و پتروشيمي در ماهشهر كه اين شهرستان را به يكي از بزرگترين كانون توسعه صنايع 
با فعاليت كشاورزي همپوشي فضايي ندارد، اما اين منطقه را بـه شـدت   اين صنعت تبديل كرده است 

 .آلوده كرده است

آب و خـاك  انتخاب مكان استقرار صنايع شيميايي و پتروشيمي در جنوب استان و بـه دور از منـابع    
اي است كه در سده اخير و تا كنون تعقيب  م بسيار ارزنده و شايستهيتصم ،استان كشاورزي ارزشمند

اما احداث تعدادي از صنايع در باال دست اهواز و در شهرستان اهـواز بـه همـراه فاضـالب      .شده است
  .آلوده كرده استرود كارون را به شدت مال غرب استان، هاي ش كشت و صنعت

جنوب غـرب اسـتان و   در آهن و فرودگاه  ، خط هاي بندر، جاده شبكهتوسعه سعه صنايع ياد شده و تو 
فاصله توسعه يـافتگي نيمـه غربـي و شـرقي و نيمـه      ادامه يافتن آن به سمت شمال در غرب استان، 

 .جنوبي با نيمه شمالي را افزايش داده است

افـزايش يافتـه    منـاطق يادشـده  زيربنايي بـين   هاي به اين ترتيب عدم تعادل در برخورداري از شبكه 
 .است

برخورداري از جمعيت شهري و شهرهاي بزرگتر و با امكانات بيشتر بين شرق و غـرب اسـتان رو بـه     
  .افزايش بوده است

و هـاي آبرسـاني ناكـافي     با وجود سرشارترين منابع آب و خاك كشور در اين استان، پوشـش شـبكه   
هـاي آبرسـاني كمتـر     هر دو پايين است و مناطق شرقي اسـتان از شـبكه  راندمان آبياري و كشاورزي 

 .مند هستند بهره
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پايين بودن نرخ اشتغال استان نسبت به كشور و تفاوت زياد و باالتر بـودن متوسـط نـرخ بيكـاري در      
اسـتان ماننـد    اي بـاالتر بـودن ايـن نـرخ در منـاطق حاشـيه      تر از آن  استان نسبت به كشور و مشكل

در به كار گيري عوامـل  (نشانه پايين بودن كارآيي اقتصادي  آزادگان شادگان، مسجد سليمان و دشت
وجود بزرگترين صنايع كشور در اين اسـتان همـراه بـا پـايين     . باشد مي ،)توليد و از جمله نيروي كار

  .تان استبافت اقتصادي اسبا ها  بودن اين دو شاخص نشانه عجين نشدن اين فعاليت

سـعه در سـطح اسـتان اسـت كـه      بخشـي تو  ، بخشي و بينهاي فضايي مجموعه باال بيانگر عدم تعادل 
    . است اي درآورده مناطق شرق، شمال شرق و غرب ميانه استان را به صورت حاشيه

 شـود كـه هريـك از    ريـزي توجـه مـي    بندي مناطق برنامهمطالب باال و باز گشت به بحث پهنهيادآوري با 
را نتيجـه داده اسـت و ايـن     بنـدي  يك نوع پهنـه  آمايشمطالعات پيشين در فصول  ي موضوعيها ديدگاه
 بنـدي   استان از نظر شيب، با پهنـه  بندي به عنوان مثال پهنه. يكسان نيستندبا يكديگر  اًالزامها  بندي پهنه
تقسـيمات كشـوري و يـا توسـعه     بندي  پهنهيا  بندي منابع آب زيرزميني هاي زير كشت آبي يا پهنه زمين

  . دنباش يكسان نمي الزاماً صنعتي

همه  ثر ازأبندي مت نوعي پهنه ،آمايشاما در اين بند از مطالعات  
 بنـدي،  بـه عبـارت ديگـر در ايـن پهنـه      .شود عوامل باال جستجو مي

ناشي از عوامل طبيعـي و سـاختار    مشابهت ساختارييا  همگني
ط كاركردي بر اساس روابط بين منـاطق در جريـان   بروا صنعتي،
تا جـايي كـه مقـدور باشـد      الگوي ارتباط با بيرون مشابهتكاال، يا 

يـك   نظر بـر آن اسـت كـه   بندي  به عالوه در اين پهنه. مورد نظر است
و نكته بسـيار مهـم ديگـر     شهر بزرگ در مركز هر منطقه قرار گيرد

در مجموع كـه  به نحوي  استان فراهم نمايدفضاي در ناسبي خشايش مها پز منطقهمركآن است كه 
بـه  . گيرند به حـداقل برسـد  اي كه در آن قرار ميكز منطقهها به مرسكونتگاه فاصله دسترسي

ها در سـطح اسـتان   مركز منطقهدر مورد  (Maximum Entropy)ديگر نوعي از حداكثر پخشايش عبارت 
  .   مورد نظر است

نقش و   همواره از توان اقتصادي باالتري نسبت به مناطق پيراموني برخوردار بوده شهرهابين اين عوامل، 
ايـن  در اين مناطق، توليد و جمعيت سرريز ، به طوري كه اند كرده ايفا ميرا بازار مركزي براي اين مناطق 

انـد بلكـه    اال و نيروي انساني براي مناطق پيراموني بـوده شهرها نه تنها بازار ك. شده است جذب ميشهرها 
ايـن  در بنابراين و با توجه به آنكه . هستند و مركز انتقال اطالعات، تكنولوژي و ارائه خدمات برتر نيز بوده

پـذير   امكـان هـا   توسعه به تك تك سـكونتگاه مستقيم انتشار فراهم كردن مكانيسم الزم براي زي ير برنامه

بندي، هر منطقـه از  در منطقه
دو يا چند شهرستان تشكيل 

  . شوندمي
ــن   ــدمات اي ــق شــرح خ طب
ــتاني   ــرش شهرس ــه، ب مطالع

 6-3-7برنامه آمايش در بند 
  .ارائه شده است
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هايي از شـهرها   حاضر مجموعهدر مطالعات . ، الزم است مراكزي براي اين انتشار در نظر گرفته شودنيست
چنـد  كـزي و  ريك شـهر م اند كه هر مجموعه يا كانون، از  شهري انتخاب شدههاي توسعه  به عنوان كانون
دهد و  مركز منطقه را تشكيل مي ،شهر مركزي و بزرگتر در هر كانون. شود تشكيل ميآن شهر نزديك به 

هايي  مجموعه شهرستان. دهند منطقه شهري را تشكيل مي ،نزديك به آن به همراه شهر مركزي يشهرها
   .دهند ريزي را شكل مي يك منطقه برنامهنمايند نيز  عاليت ميفرساني با اين كانون  خدمت كه در ارتباط

 و طبيعـي پيوندي كـاركردي   همريزي بر اساس الگوهاي  بندي مناطق برنامه از آنجا كه قرار است پهنه
بـه  . شـوند بنـدي منظـور    هايي اين دو ويژگي در منطقه نواحي استان صورت گيرد، الزم است طبق مالك

طوري كه در مقدمه اين فصل، و بر اساس مطالعات فصول قبلي آمايش به ويژه فصل پـنجم، آمـده اسـت    
كـه بـا توسـعه صـنعت در      الگوي سكونت و فعاليت به صورت تاريخي ناشي از وضعيت طبيعي بوده است

ـ  و به طور تاريخي  وضعيت طبيعيبنابراين  .استان متحول شده است در  نعترويكردهاي توسـعه ص
حكم كرده است كه كدام بخش استان در زراعت، و يا باغداري، و يـا دامـداري و يـا    ، سده اخير

 اين الگو نيز در الگوي توزيع اشـتغال تبلـور  . فعاليت نمايد هاي صنعتي و يا در رشته ماهيگيري
 شهرسـتان هـا در هـر    بخشاشتغال توزيع ها از نظر تخصص بر مبناي  شهرستانبندي  دسته. يافته است

گزارش حاضر زيـر عنـوان    1-2-7بند گزارش فصل ششم به تفصيل ارائه شده و در  2-2-2-6بند نيز در 
بـديهي   .شـده اسـت  بندي اسـتفاده   مطرح و از آن در منطقه "مناطق استان هاي اصلي تعيين تخصص"

حدود زيادي در مشابهت ساختاري متبلـور شـده اسـت يكـي از      تااست مشابهت طبيعي كه 
كه در هر دو مدل تحليلي و رياضي مورد توجه قرار گرفته  باشد بندي مي هاي اصلي منطقه پايه
، به عنوان مثال چنانكه خواهيم ديد دليل آنكه در مدل تحليلي سه شهرسـتان دزفـول،   است

فعاليـت  (ها اسـت   اند مشابهت ساختاري آن هقرار گرفت) گروه(شوش و شوشتر در يك منطقه 
   .)كشاورزي استها  غالب آن

مشابهت ارتبـاط  وم و د ها بين شهرستانم ارتباط يكروبرو هسـتيم،  دو مفهوم با  هاكاركرددر مورد 
هـا بـا اهـواز پيونـد كـاركردي       نخست به عنوان مثال، همه شهرسـتان فهوم در م. ها با بيرون شهرستان
، در معني دوم به عنوان مثال، شهرستان هاي شمال غربي استان در پيوند كاركردي با استان مهمي دارند

، به طوري كـه  زيادي دارند مشابهتدر پيوند با خارج از استان بهبهان و رامهرمز دارند، يا  مشابهتتهران 
، فـارس و اصـفهان   دها به ترتيب با استان كهگيلويه و بويراحم بيشترين سهم ارتباط هر دو اين شهرستان

بيان شده و ) در بخش جريان كاال(به تفصيل در گزارش فصل سوم مطالعات آمايش بررسي اين . باشد مي
پيونـدهاي   15-5 جـدول پيوندهاي بين شهرستاني در جريان بار و  16-5 جدول( فصل پنجمگزارش در 

  . شده استنيز ارائه  )هاي استان خوزستان بين استاني جريان بار از مبدا شهرستان
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در گـزارش فصـل پـنجم     16-5 در جـدول  هاي اسـتان  ساختار ماتريسي پيوند كاال بين شهرستان
شـود چهـار شهرسـتان اهـواز، خرمشـهر، ماهشـهر و آبـادان        آمايش استان ارائه شده است و مالحظه مي

درصـد بـار بـا     5/63عاً هاي استان هستند به طوري كه مجموهاي كاال از همه شهرستانمهمترين گيرنده
هـاي اهـواز، ماهشـهر، شـوش و دزفـول مهمتـرين       و شهرسـتان . كننـد مبدأ درون اسـتاني را جـذب مـي   

درصـد بـار از مبـدأ     6/61 هاي استان هستند به طوري كـه مجموعـاً  هاي كاال به همه شهرستان فرستنده
تـرين پيونـد كـااليي بـا همـه      قـوي ها به طور كلي داراي اين شهرستان. نماينددرون استاني را ارسال مي

ريـزي  بنـدي منـاطق برنامـه   تـوان در پهنـه  ها هستند اما بديهي است كه از اين پيوند قوي نميشهرستان
.   هاي تشكيل دهنده هر منطقـه قابـل قبـول باشـد    استفاده كرد مگر آنكه گسستگي جغرافيايي شهرستان

شـود عناصـر   مشـاهده مـي  ) عات آمايش استانگزارش فصل پنجم مطال( 16-5همين جدول به عالوه در 
در  ي ايـن جـدول  هـا باقيمانـده سـلول  . قطري يعني جريان بار درون شهرستاني معموالً سهم زيادي دارد

بعضي موارد قابل توجه است مانند ارتباط شوشتر با سه شهرستان دزفول، مسجدسليمان و هنديجان، يـا  
بـه هرحـال ضـمن آنكـه ايـن سـاختار        .ان و دشت آزادگانارتباط شهرستان اميديه با دو شهرستان بهبه

به عنوان مثال همـين  (نمايد ها را مشخص ميهايي از انواع روابط كاركردي بين شهرستانماتريسي گوشه
ارتباط شهرستان شوشتر با سه شهرستان دزفول، مسجدسليمان و هنديجان كه نشان دهنده تأمين مـواد  

ها ، در مدل تحليلي از اين نوع دريافت)باشدبراي اين سه شهرستان ميغذايي از طرف شهرستان شوشتر 
امـا در مـدل رياضـي اسـتفاده از آن موجـب      . شده استتحليلي هاي ديگر استفاده به همراه ساير دريافت

هـا بخـواهيم بـه    شود مگر آنكه با افزايش تعداد زيادي از محدوديتريزي ميهاي برنامهگسستگي منطقه
مدل بازگوي تجريدي از دنياي واقعي باشد آن را به پيچيدگي دنياي واقعي تبـديل نمـاييم تـا    جاي آنكه 

به هر حال در ادامه مشـاهده خواهـد شـد كـه     . بتوانيم از آن جوابي به دست بياوريم كه دلخواهمان باشد
  . استبندي استان فراهم كرده مدل رياضي تنها با سه شرط ساده جواب نسبتاً كاملي براي منطقه

انـد و در مـدل رياضـي      ورد توجه بودهمبه صورت ضمني در مدل تحليلي ارتباط كاركردي موضوع هر دو 
هـا ناشـي از شـرايط     يعني مشـابهت سـاختاري فعاليـت   مشاهده خواهد شد موضوع يكم  در ادامه چنانكه

    .بندي تعيين شده است منطقهيكي از شرايط مدل طبيعي، 

رياضي اسـتفاده شـده اسـت    ) 2(تحليلي و  )1(، مدل دوبندي از  براي منطقهبه طور ضمني گفته شد كه 
   . شوند دو مدل در ادامه معرفي مياين . باشند به يكديگر نزديك ميبسيار زيادي كه نتايج آن تا حد 
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 ريزي استانبندي مناطق برنامهمدل تحليلي براي پهنه) الف

  :اين موارد استحداقل زيادي بايد مراعات شود كه فهرست زير  عواملو مركز آن  منطقهدر انتخاب 
 كانون توسعه شهري،مركز وجود يك شهر بزرگ به عنوان  -

 براي تشكيل يك منطقه شهري،با مركز كانون وجود شهرهاي اقماري در فاصله مناسب  -

 ،)ريزي منطقه برنامه( پيراموني  قرار گرفتن كانون شهري در مركز جغرافيايي منطقه -

 ،ريزي منطقه برنامه يها همگن بودن يا مكمل بودن فعاليت -

ز ناشـي ا ( هـر منطقـه  هـاي   شهرسـتان  -مسـايل و مشـكالت  و  -فعاليت و تخصص مشابه بودن  -
هـاي پيشـنهادي بـراي     ها و سياسـت  مشابه بودن استراتژيكه  ،وضعيت طبيعي و توسعه صنعتي

   ،هر منطقهپهنه جغرافيايي يوستگي پ ،نمايد را القا ميتوسعه 

  مناطق پيراموني،شهرها و مركزي براي شهر داشتن سابقه تاريخي ارتباط و قبول عمومي  -

  ،استانهاي  پوشش كامل همه شهرستان -

 شـهر  9مدل تحليلي براي منظور نمودن همه عوامـل بـاال صـورت گرفـت و در نتيجـه      اين بندي با پهنه
مسـجد   )7(رامهرمـز،   )6(، بهبهـان  )5(، دزفول )4(، ماهشهر )3(خرمشهر،  -آبادان )2(اهواز،  )1( :شامل

سوسنگرد كه از شهرهاي معتبر استان هسـتند بـه عنـوان مركـز كـانون توسـعه        )9(و ايذه  )8(، سليمان
با در بر گـرفتن  و هر يك از اين شهرها با شهرهاي مجاور خود يك منطقه شهري . اند شهري انتخاب شده

 1-7نقشـه  و  1-7بندي در جـدول   اين پهنه .دهند ريزي را تشكيل مي يك منطقه برنامه ،چند شهرستان
  .است ارايه شده

 بر اساس مدل تحليلي ريزي مناطق برنامهبندي  پهنه -1- 7 جدول
  هاي تحت پوشششهرستان منطقه شهرينام مركز كانون توسعه شهري و  شهرهاي رديف

 حميديه  -كارون  -باوي -اهواز آن و شهرهاي اقماري اهواز  1

 خرمشهر -آبادان  چوئيده، مقاومت ، مينو شهر، اباذر،خرمشهر -آبادان  2

 شادگان - هنديجان -بندر ماهشهر بندر امام خميني - بندر ماهشهر 3
 گتوند -شوشتر -شوش -انديمشك  -دزفول انديمشك، شوش، شوشتر، گتوند -  دزفول 4
 آغاجاري – اميديه -بهبهان  اميديه، آغاجاري - بهبهان 5
  هفتگل  -رامشير -رامهرمز هفتگل -رامهرمز 6
 اللي -انديكا  -مسجد سليمان قلعه خواجه، اللي -مسجد سليمان 7
 ملك باغ -ايذه  ، دهدز، قلعه تلملك باغ -ايذه 8
 هويزه -آزادگان شتد بستان، هويزه، رفيع  - سوسنگرد 9
  استان خوزستان آمايشمطالعات : مأخذ
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  پيوندي كاركردي و طبيعي الگوهاي هم ريزي استان خوزستان بر اساس بندي مناطق برنامه پهنه -1-7 نقشه
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  بندي اين پهنه مثبت هاي ويژگي

اجرايي و چند بررسي موضوعي  كه مشاهده خواهيم كرد با دو طرح داراي سابقهبندي چناناين پهنه )1
 :به شرح زير بسيار نزديك است و در نتيجه مقبوليت اجرايي آن باال خواهد بود

 هاي روستايي،ها و مجموعهبندي منظومهطرح ناحيه -

 ،طرح ارجاع در پزشك خانواده -

 آمـايش حوزه نفوذ واقعي شهرهاي استان خوزستان، گـزارش فصـل دوم مطالعـات     نتايج بررسي -
 ،)37-2نقشه (، استان

هـاي توانمنـدي فصـل سـوم مطالعـات آمـايش        بندي استان بر اساس شاخص نتايج بررسي پهنه -
 ،)4-3نقشه (استان، 

، از محورهـاي اصـلي دسـتيابي بـه يـك      )همراه با ضروريات آن(هاي شهري حمايت از توسعه كانون )2
بـر اسـاس مـدل تحليلـي      استانريزي  بندي مناطق برنامه در پهنه. باشدميتر  ساختار فضايي متعادل

 :هماهنگي مناسب از اين ديدگاه برقرار شده است

بنـدي  اسـتان كـه در طـرح ناحيـه    اي  ريـزي از منـاطق حاشـيه   ، سه منطقه برنامـه بندي اين پهنه -
  : نمايدريزي اضافه مياند را به شرح زير به مناطق برنامهها وجود نداشتهها و مجموعهمنظومه

 ريزي با مركزيت رامهرمز، رمز، رامشير و هفتگل، به عنوان يك منطقه برنامهرامه هاي شهرستان -

 ريزي با مركزيت ايذه، ملك به عنوان يك منطقه برنامه هاي ايذه و باغ شهرستان -

 ريزي با مركزيت سوسنگرد، هويزه، به عنوان يك منطقه برنامهآزادگان و  دشت هاي شهرستان -

ضافه كـردن  مند شود، ا ي نسبت به قبل بهرهمنطقه از خدمات برترهر رود مركز  از آنجا كه انتظار مي )3
و فاصله دسترسي منـاطق پيرامـوني بـه مركـز منطقـه را      ريزي عمق  به مناطق برنامهاين سه منطقه 

هاي اجتماعي براي دسترسي به خدمات برتر در اين مناطق  كه منجر به كاهش هزينه دهد كاهش مي
 .خواهد شد اي حاشيه

  ها ني پهنهناهمگو

پهنه شرق ميانه از جنوب بـه شـمال در   بندي از فعاليت نفت و گاز در  بيشترين عدم تجانس در اين پهنه
و در جنوب استان بين بهبهان و شادگان اللي و گتوند  هفتگل، مسجد سليمان،مناطق آغاجاري، اميديه، 

بـا  و صنايع پيشين و پسين آن تا كنون فعاليت استخراج نفت و گاز از آنجا كه . شود حاصل ميبا ماهشهر 
ترين فعاليـت غيـر نفـت و گـاز در ايـن منـاطق اسـت         كشاورزي كه عمده فعاليتو  هاي كشاورزي زمين

بنـدي ايـن منـاطق     نظـر از فعاليـت اسـتخراج نفـت و گـاز پهنـه       كمترين همپوشي ممكن را دارد، صرف
  .شود تر مي همگون
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بيشـتر  شـود و آن در اقتصـاد    اميديه مشـاهده مـي   -نطقه بهبهان در مبندي  ناهمگوني ديگر در اين پهنه
خـدماتي در اميديـه    -كشاورزي شهرستان بهبهان و بيشتر مبتني بر فعاليت صنعتي  خدمات و مبتني بر

استان مشاهده شد، انـدازه شـاخص توانمنـدي     آمايشاز سوي ديگر چنانكه در فصل دوم مطالعات . است
و جمعيتي هر دو شهرسـتان بـه يكـديگر نزديـك اسـت و در بيشـتر مـوارد         پيوندهاي فيزيكي، اقتصادي

تـر ايـن دو شهرسـتان     مشـابهت مهـم  . ها به شهرستان اميديه برتري دارد شهرستان بهبهان در اين زمينه
مين آب آشـاميدني و  أله اصـلي تـ  أقرارگيري در يك پهنه طبيعي نزديك به يكـديگر و مشـابهت در مسـ   

  .هاي كشاورزي در اين منطقه است عاليتآبرساني براي توسعه ف

  ريزي استانبندي مناطق برنامهمدل رياضي براي پهنه) ب

 (Assignment)يك مدل انتساب از  ريزي استانبندي مناطق برنامهبراي پهنه رياضيمدل چارچوب كلي 
ايـن انتسـاب   . نمايدها را به تعدادي از مراكز منتسب ميبه اين معني كه تعدادي از پهنه .شود تشكيل مي

ها يا در تابع هدف يا به اين خواسته[. گرددشود كه به مدل القا ميهايي انجام ميبر اساس هدف يا هدف
  .]شودصورت محدوديت در مدل منظور مي

به عنوان مركز منطقه و كداميك به ) يا مركز آنها(ها شود كه كداميك از پهنهدر اين انتساب مشخص مي
 ،مركزهـا ، در تعيـين  به عبارت ديگر مدل در جريان حل. اندپيراموني آن مركز انتخاب شدهمناطق عنوان 
  .نمايددر راستاي تأمين هدف مدل مشخص مينيز به طور همزمان هاي پيراموني را منطقه

منطقه پهنه را به عنوان مركز  mپهنه تعداد  nتر آن است كه از بين تعداد كار مدل به صورت دقيقروش 
هـر منطقـه پيرامـوني را    در همان حال، پهنه را به عنوان مناطق پيراموني مشخص نمايد و  n-mو تعداد 

در همين جـا تركيبـي بـودن مسـئله كـه بـه دشـواري حـل آن         . الزاماً و تنها به يك مركز منتسب نمايد
يك خود شهرستان n تعداد از منطقه پهنه به عنوان مركز  mتنها انتخاب تعداد  :شودانجامد آشكار مي مي

 20شهرستان به عنوان مركز منطقه از بين  9انتخاب  به عنوان مثال براي. باشد مي mو  nتركيب رياضي 
  :وجود داردهزار حالت 168به  نزديكتعداد ، شهرستان

n! / (m! * (n-m)! )= 167960 

بسـيار بيشـتري حالـت را در       دمركز انتخـاب شـده نيـز تعـدا     nپهنه باقيمانده به تعداد  n-mو انتساب  -
  .مجموع ايجاد خواهد كرد

، رياضـي در مـدل   .است كدام حالت بهتريناز بين اين تعداد حالت، شود كه سؤال در اينجا طبيعي است 
  :نظر گرفته شده است هاي زير در مالكبراي پاسخ به اين سؤال 

 ،انتخاب شوند نقاط داراي جمعيت بيشتر به عنوان  مركز )1
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رسـاني در   گيـري و خـدمت  پيرامون در فاصله نسبتاً كوتاهي قرار گيرند تا فاصله خـدمت مركز و  )2
حاصل ضرب جمعيـت پيرامـون در فاصـله ايـن دو     تر  به عبارت دقيق(  مجموع به حداقل برسد،

  ،)براي تمام مناطق پيراموني هر مركز به حد اقل برسد

 .، مشابه باشد1- 2- 7موضوع بند  ،غالب تخصصوجه  يا  در هر منطقه، تا حد امكان، ساختار فعاليت، )3

اين با نيز نتيجه جواب مدل  در. شوند ميمنظور  (Constraint)، در مدل به صورت محدوديت شرايطاين 
  . خواهد بودسازگار شرايط 

  )Model Formulation(                                                                                     بيان رسمي مدل •
 
Min ZOBJ=  sum (i,j) X(i,j) * Dist(i,j) * P(i) + TotalTypeDif  
S.t: 

1) sum (j) X(i,j) = 1       i 

2) PG(j)= sum(i)  x(i,j) * Pop(i)  )   j 
3) PG(i) <= Y(i) * 10,000,000     i 

4) PG(i) >= y(i)   i 
5) sum(i)  Y(i) = K    
6) Y(i) <= 1    i 

7) DifT(i,j) = TypeDif * X(i,j)    (i,j) 
8) TotalTypeDif = sum (i,j) DifT(i,j)   

  :استدها به شرح زير ادر آن مفهوم نمو  "تابع هدف را تحت شرايط زير حداقل كنيد "شود  خوانده ميكه 
  

  .  باشدمي"براي هر"يا"براي همه"معنايبه
sum (i , j)  بر روي دو متغيير ) زيگما گرفتن(ه معناي جمع بستن بi و j  ايـن نمـود   . باشـد مـي

  . به كار گرفته شودمتغيرتواند با هر تعدادمي
ZOBJ  متغير، مقدار تابع هدف مسئله است كه بايد به حداقل برسد.  
X(i,j)   دهنده انتساب پهنه  ، نشانعدد صحيح متغيرi  ام به مركزj گاه پهنه هر .باشد ام ميi 

و در غيـر   1ام منتسب شود، مقدار آن در جريان حل مسئله برابر عدد  jام به مركز 
 .شوداين صورت مقدار آن برابر صفر مي

Dist(i,j)    دهنده فاصله مركز پهنهپارامتر، نشانi ام به مركز پهنهj باشد ام مي.  
TypeDif(i,j) پارامتر تفاوت ساختاري بين پهنهiام وjباشد ام مي.  

DifT(i,j)         تفاوت ساختاري بين پهنه ، متغيرi  ام وj در صورتي كـه پهنـه   ( باشد ام ميi   ام بـه
 .ام منتسب شودjپهنه
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TotalTypeDif بـراي عـدم رعايـت    در جريان حل اي است كه دهنده كل مقدار جريمه نشان ،متغير
در ايـن  . يك گروه بايد پرداخت شودهاي متمركز شده در نوع بودن ساختار پهنه هم

روال جريان حل مسئله و به دسـت آوردن جـواب بهينـه از ايـن طريـق از انتسـاب       
  .نمايدهاي غيرهمنوع به يكديگر تا حد ممكن اجتناب ميپهنه

Pop (i) پارامتر، جمعيت هر پهنهiباشدام مي. 
PG(j)             دهنده جمعيت گروه تجميع شده متغير، نشانj  باشد مي) جمعيت مركز و اقمار(ام.  

Y(i) هرگاه پهنه   ،متغيرعدد صحيحi   ام به عنوان مركز انتخاب شود مقدار آن در جريـان
  .شود و در غير اين صورت مقدار آن برابر صفر مي1حل مسئله برابر عدد

K     باشدپارامتر، تعداد مراكز مورد نظر مي.         

حل در پيوست دوم ايـن گـزارش و   سازي و  هاي مدل، كاركرد هريك، سيستم مدلتوضيح محدوديت
پيوست سـوم تنهـا در نسـخه    . هاي مدل در پيوست سوم ارائه شده استها و خروجيصورت برنامه

  . العاده زياد در نسخه چاپي ارائه نخواهد شدشود و به علت حجم فوقديجيتال ارائه مي

  :مدلراي اج

از مدل خواسته شـد    ، شهرستان 24حالت نخست با ارائه اطالعات . اين مدل در دو حالت اجرا شده است
هـا را  هاي توسعه شهري انتخاب نمايد و هر يـك از سـاير شهرسـتان   شهرستان را به عنوان مركز كانون 9

بـه عنـوان    شـهر  63در حالـت دوم اطالعـات تعـداد    . طبق شرايط مدل به يك مركز كانون متصل نمايـد 
هاي توسعه شهري انتخـاب و  كانون شهر را به عنوان مركز 9ورودي تعيين شد و از مدل خواسته شد كه 

  .ها را طبق شرايط مدل به يك مركز كانون متصل نمايدهر يك از ساير شهر

  1در حالت  راي مدلنتايج اج

شهرسـتان بـا نتـايج     8، تعداد منطقه به عنوان مركزشهرستان انتخاب شده  9در حالت نخست، از تعداد 
 2-7شهرستان، بر اساس مدل رياضـي، در جـدول    20نتايج انتخاب از بين . مدل تحليلي يكسان هستند
  :شود خالصه شده و مالحظه مي

شهرسـتان  از نظر مركز منطقه، در مقايسه بـا مـدل تحليلـي، تنهـا تفـاوت در آن اسـت كـه در ايـن مـدل          
   .، شهرستان شوشتر به عنوان مركز منطقه انتخاب شده استبه اهواز منتسب شده و به جاي آن سوسنگرد

-ادگان به آبـادان  شهرستان ش: ها به مراكز منطقه نيز دو تفاوت وجود دارد از نظر انتساب ساير شهرستان
  .است  منتسب شدهخرمشهر و شهرستان رامشير به ماهشهر 
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، به نتـايج مـدل تحليلـي    تنها با اعمال سه شرط منطقي در مدل رياضيبا توجه به اينكه نتايج اين مدل، 
  .بر نتايج مدل تحليلي استييدي أتبسيار نزديك است، در واقع اين نتايج 

فاصله سبب شده است كه سوسنگرد به اهواز منتسب شود و در نتيجه  در مدل رياضي، عامل كوتاه كردن
  .شهرستان به عنوان يكي ديگر از مراكز منطقه انتخاب شده است 20به درستي شوشتر بين 

آگاهانه به عنوان مركز منطقه انتخاب شـده بـود كـه از ايـن      در دنياي واقعي، در مدل تحليلي، سوسنگرد
  .مند از توسعه است تسهيل شود بهره مرزي غرب استان كه از مناطق كمطريق روند توسعه در منطقه 

شادگان و رامشير هاي پيراموني به مركز منطقه، در مورد  بديهي است دو تفاوت ديگر در زمينه شهرستان
، كه در مدل تحليلي بر اسـاس شـناخت روابـط    اند نيز آشكارا در مدل رياضي بر اساس فاصله تعيين شده

  .اهواز و رامهرمز تعيين شده بود ها به ترتيب به انتساب آن

 شهرستاني  -1بر اساس مدل رياضي، حالت  ريزي مناطق برنامهبندي  پهنه -2- 7 جدول
  هاي تحت پوشش شهرستان مركز منطقهشهرستان نام رديف

  هويزه -سوسنگرد  -اهواز اهواز  1
 شادگان -خرمشهر  –آبادان  آبادان  2
  رامشير -هنديجان -ماهشهر ماهشهر 3
           شوش -انديمشك  -دزفول  دزفول 4
 آغاجاري - اميديه -بهبهان   بهبهان 5
  هفتگل -رامهرمز رامهرمز 6
 اللي -مسجد سليمان مسجد سليمان 7
 ملك باغ -ايذه  ايذه 8
  گتوند - شوشتر   شوشتر 9
  خوزستانمطالعات آمايش استان : مأخذ

  2نتايج اجراي مدل در حالت 

به عنوان ورودي تعيـين شـد و در چنـد آزمـون جداگانـه از مـدل        شهر 63در حالت دوم اطالعات تعداد 
هاي توسعه شهري انتخاب و هر يك از سـاير  شهر را به عنوان مركز كانون 9تا  6، 5خواسته شد تا تعداد 

ارائه شده  3-7در جدول ها  آزموناين نتايج . ها را طبق شرايط مدل به يك مركز كانون متصل نمايدشهر
  .كند كه درستي كاركرد مدل را بيان مي است

شده است كه تطبيق نسبتاً كاملي  ارائه 4-7گانه در جدول  9همچنين انتساب شهرها به هريك از مراكز 
  .دهد نشان ميبندي شهرستاني  را با منطقه
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 انتخاب شهرهاي مركز منطقه – 2، حالت بر اساس مدل رياضيريزيمناطق برنامهبندي پهنه -3- 7 جدول

  مركز منطقه هايشهرنام  تعداد منطقه 
 اهواز، آبادان، بهبهان، دزفول، ايذه  5
 اهواز، آبادان، بهبهان، دزفول، ايذه، ماهشهر 6
 آبادان، بهبهان، دزفول، ايذه، ماهشهر، شوشتراهواز،  7
 اهواز، آبادان، بهبهان، دزفول، ايذه، ماهشهر، شوشتر، رامهرمز، 8
 اهواز، آبادان، بهبهان، دزفول، ايذه، ماهشهر، شوشتر، رامهرمز، مسجد سليمان 9

  مطالعات آمايش استان خوزستان: مأخذ
.  

 انتساب شهرها به مركز منطقه -بر اساس مدل رياضي ريزيمناطق برنامهبنديپهنه -4- 7 جدول
مركز   شهر

  منطقه منتسب به هر هاي  شهر   منطقه

 دارخوين - شادگان - مقاومت -شهر مينو -چوئبده -كنار اروند -خرمشهر آبادان
 هويزه -رفيع -سوسنگرد -بستان - ويس -شيبان -مالثاني - حميديه اهواز

 جايزان -سردشت -آغاجاري -اميديه  بهبهان

 دزفول
صالح  -شمس آباد -سالند -صفي آباد -ميانرود - حمزه -دزآب -چغاميش -حسينيه -شوش -انديمشك
 شاوور  -مشطت 

 دهدز -قلعه تل  -باغ ملك ايذه
 رامشير -هنديجان –زهره  ماهشهر

 قلعه خواجه مسجد سليمان
 هفتگل -صيدون  - ) باغ ملك(ميداوود سفلي  -مشراگه  رامهرمز
 حر  -الوان -اللي  -تركالكي -سماله -صالح شهر  - جنت مكان  -گتوند -شرافت -گوريه  شوشتر

  مطالعات آمايش استان خوزستان: مأخذ

  استان آمايشتدوين طرح  -7-2
  ها تهاي اصلي مناطق و الگوي استقرار فعالي تعيين تخصص -7-2-1
  : ها شهرستان تخصص) الف

گـروه  سـه  در بر اساس سـهم غالـب اشـتغال     شهرستانهر تخصص در گزارش فصل ششم اين مطالعات، 
  : تعيين شده استدر آن شهرستان زير  هاي اقتصادي به شرح تجميع شده از فعاليت

 و ماهيگيري،  و جنگلداري رهاي كشاورزي، شكا ، شامل فعاليتكشاورزيگروه تجميع شده  -

 استخراج معادن و صنعت ساخت، هاي  شامل فعاليت صنعتتجميع شده گروه   -
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عمده و خرده فروشي، هتل و رستوران، حمل هاي  شامل فعاليت خدمات اقتصاديگروه تجميع شده  -
گري مالي و و نقل و ارتباطات، واسطه

 مستغالت،
وجـه غالـب    2-7 و نقشه 5-7در جدول 

نـــاطق مهـــا و  تخصـــص شهرســـتان 
ريزي بر اين اساس آورده شده است  برنامه

و نيازي بـه توضـيح بيشـتر نيسـت تنهـا      
بندر ماهشهر ( 3 شود كه منطقه اشاره مي

ــديجان - ــادگان -هنـ ــه ) شـ  5و منطقـ
، هرچند هـر  )آغاجاري -اميديه -بهبهان(

يــك از نظــر شــرايط طبيعــي از انســجام 
هـاي نفـت و گـاز و صـنايع شـيميايي و       درون منطقه برخوردار هستند اما بـه علـت فعاليـت   بيشتري در 

گفتـه شـد، بـه علـت      اما چنانكه قبالً. ها در درون منطقه كاسته شده است پتروشيمي از همگوني فعاليت
  .نيازهاي مشترك نيز شريك هستنددر  شرايط طبيعي

 هاي برگزيده اشتغال بر اساس گروه ريزي مناطق برنامهها و  شهرستانتخصص  -5- 7 جدول
  شماره
  منطقه

 هايشهرستان
 تحت پوشش

  وجه غالب تخصص
 ي منطقههاشهرستان

  وجه غالب
  منطقهتخصص 

  صنعتي - خدماتي  كشاورزي - صنعتي  - خدماتي )حميديه -كارون  -باوي شامل(اهواز  1
  صنعتي - خدماتي  صنعتي –خدماتي  خرمشهر –آبادان  2
  خدماتي –صنعتي   بندر ماهشهر 3

  خدمات  - صنعت 
 خدماتي –كشاورزي  هنديجان 3  خدماتي -كشاورزي 

  خدماتي –كشاورزي   شادگان  3
 كشاورزي –خدماتي  انديمشك  -دزفول 4

  خدماتي –كشاورزي  گتوند – شوشتر4  خدماتي -كشاورزي 
 صنعتي –كشاورزي  شوش4
 خدماتي –صنعتي  آغاجاري – اميديه 5  صنعتي -كشاورزي  - خدماتي  كشاورزي –خدماتي  بهبهان  5
  خدماتي -كشاورزي   هفتگل  6  كشاورزي -خدماتي  كشاورزي –خدماتي    رامشير -رامهرمز 6
  خدماتي -كشاورزي   خدماتي -كشاورزي  اللي - انديكا  -مسجد سليمان  7
  خدماتي -كشاورزي  خدماتي - كشاورزي  ملك باغ -ايذه  8
  خدماتي -كشاورزي   خدماتي -كشاورزي  هويزه -آزادگان شتد 9
  مطالعات آمايش استان خوزستان: مأخذ

هاي استان قبالً به طـور ضـمني    هاي اصلي شهرستان تخصص
و به صـورت   استان هاي شهرستاني در گزارش برآورد حساب

مطالعات آمايش استان در بند فصل ششم مبسوط در گزارش 
هـا   بر اساس ضريب تمركز مكاني اشتغال بخش 6-2-2-2-1

بر اسـاس   2-2-2-2-6در بند و به خصوص ها،  در شهرستان
و به عـالوه  ارائه شده  ها مشابهت ساختاري اشتغال شهرستان

مناطق بندي  در مدل تحليلي پهنهو همچنين ( در مدل رياض 
در اينجا با توجـه   .مورد استفاده قرار گرفته است ريزي  برنامه

 5 -7در جـدول   ،)2-2-2-2-6بنـد  (به مطلـب بنـد اخيـر    
هـاي   بر اساس تخصص شهرستانريزي  مناطق برنامهتخصص 
  .شده استارائه دهنده هر منطقه  تشكيل
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ريزي استان خوزستان بر اساس تخصص بر مبناي مناطق برنامهها وشهرستانبندي پهنه -2-7 نقشه

  اشتغال 
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   ها در فضاي استان توضيح در رابطه با الگوي استقرار فعاليت) ب

اي اسـتان در راسـتاي طـرح آمـايش مطـرح      ها در فض الگوي استقرار فعاليتبند از شرح خدمات، در اين 
  : است يضرورتوجه به چند نكته براي روشن شدن اين مبحث قبل از ادامه و . شود مي

هـا در فضـاي    الگوي استقرار فعاليـت  •
تـا   ،برآمده از طراحي آمـايش  ،استان

حدود زيادي وابسته به الگوي فعلـي  
بخش كشاورزي بـه   است كه خود در

پخشايش طبيعي منابع آب و خـاك  
الگـوي تـاريخي چنـد    (وابسته اسـت  

و در بخـش صـنعت نيـز    ) هزار ساله
الگوي استقرار صنايع اساسي در فضا، 
عالوه بر دسترسي به منابع بـه طـور   

يـابي   منطقي مكاناز يك الگوي كلي 
هـدف  هـا و بـا    با رعايـت دسترسـي  (

) پرهيز از تعارض با مناطق كشاورزي
بيشتر در جنوب استان استقرار يافته 

 ).الگوي صد ساله اخير(است 

ــين  • ــرمايههمچن ــذاري  س ــش گ بخ
عمــومي در صــنايع اساســي و آمــاده 

گيـري   ، در شـكل ها كردن زيرساخت
گـذاري بخـش    يهاالگوي فضايي سرم

 .است مؤثرسيار خصوصي ب

 هـاي  بجز صنايع و زيرساخت(هاي كشاورزي و صنعتي  گذاري در فعاليت به طور كلي سرمايهبه عالوه  •
گيـري بخـش خصوصـي بـراي      گيـرد و تصـميم   گذاري بخش خصوصي صورت مي با سرمايه ،)اساسي
ترس بخـش  گذاري در اين يا آن فعاليت و در اين مكان يا آن مكـان تـابعي از منـابع در دسـ     سرمايه

 ، تحت شرايط محيطـي اقتصادي و فنيو برداشت اين بخش از شرايط  ها، خصوصي، وجود زيرساخت
 .دهد شكل مي ، فعاليت و اشتغالگذاري سرمايهفضايي الگوي به سهم خود به است كه 

عمومي با منطق اساسي توسط بخش هاي  زيرساختصنايع و 
يـابي  هاي اجتماعي مكـان هزينه/ خاص با لحاظ نمودن منافع

ها توسط بخـش  يابي و استقرار فعاليتالگوي مكان. شوندمي
خصوصي از منطق حداكثر نمودن سود و بـا منظـور نمـودن    
شرايط اقتصادي و محيطي هر رشـته فعاليـت در هـر مكـان     

ل انطباق با شـرايط  در اين الگو به طور معمو. نمايدپيروي مي
يكـي از عوامـل   به ويژه در بخش كشاورزي  طبيعي و محيطي

و در طراحي آتي نيز الگـوي توسـعه بـا الگـوي      اصلي است
   .  تاريخي آن بسيار نزديك است

ــراي  ريــزي تــدوين جهــتنقــش برنامــه گيــري مناســب ب
از طريق هماهنگي و (و خصوصي گذاري بخش عمومي  سرمايه

، در )هاي اجرايي و بخش خصوصيدستگاههاي  تلفيق اولويت
  :راستاي منافع اجتماعي در سه زمينه به شرح زير است

در جايي كه توسعه فعاليـت در  ها  حمايت از توسعه فعاليت  -
 .راستاي منافع اجتماعي است و با آن تضاد ندارد

-و زمينهو حمايت توسط بخش عمومي ها  توسعه زيرساخت  -
ش خصوصي به خصـوص در  سازي براي مشاركت بيشتر بخ

هايي كه بازدهي اقتصادي پايين است و سـطح پـايين   پهنه
 .گذاري به سطح پايين توسعه منجر شده استسرمايه

ها بـا   كه در بعضي از پهنه ييهاكنترل و بازدارندگي فعاليت  -
   منافع اجتماعي تضاد دارند،
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و  صـنايع در هـا   در پـروژه گـذاري   تصميمات بخش عمـومي در سـرمايه  منطق تعيين مكان بنابر اين  •
را شكل و تغيير شكل ها  استقرار فعاليتبه طور مستقيم و غير مستقيم الگوي ، اساسيهاي  زيرساخت

 .دهد مي

نقش نظارتي، حمايتي و كنترلي گذاري مستقيم،  عالوه بر سرمايهي اجرايي ها دستگاهدر همين حال  •
اين نقش در بيشتر موارد ارشـادي و حمـايتي و گـاه    . دارندبر فعاليت بخش خصوصي را نيز به عهده 

ي هـا  فراهم كـردن زيرسـاخت   هاي فني، ترويجي و  مانند ارائه راهنمايي[. كنترلي و بازدارندگي است
بـراي حمايـت و تشـويق بخـش خصوصـي بـه        هـاي صـنعتي   حمل و نقل، آبرساني، توسعه شـهرك 

 .]نوعيت يك فعاليت در يك فضاي خاصيا مم تر يا اعمال ضوابط سخت.  گذاري سرمايه

گيرد و تا جـايي   بخش خصوصي در چارچوب حداكثر نمودن منافع اين بخش شكل ميگيري  تصميم •
 .باشد يي ميهاي اجرا دستگاهريزي و  برنامهمورد حمايت باشد  فع اجتماعي تضادي نداشتهاكه با من

بـه ويـژه در بخـش    (يط اقليمـي  اين چارچوب بخش خصوصي به صورت عقالني، انطبـاق بـا شـرا   در  •
بـازار كـار،   (ي اقتصادي بازارها، شرايط )هاي پيشين و پسين با بخش(، ارتباط بين بخشي )كشاورزي

 .دهد گيري خود قرار مي و محيط قانوني را مالك تصميمها  ، فاصله)بازار سرمايه، بازار كاال

حمايت در موارد عدم تضـاد، و كنتـرل    هاي اجرايي ارشاد و دستگاهنقش ريزي و  برنامهفرآيند وظيفه  •
بديهي اسـت  . يا ممنوع ساختن فعاليت خاص در فضاي خاص در موارد تضاد با منافع اجتماعي است

شـود،   در شرايط عدم تضاد كه ارشاد و حمايت بخش عمومي از فعاليت بخش خصوصـي مطـرح مـي   
راستايي خواهد بود كـه بخـش   هاي حمايتي در همان  ساختريزالگوي فضايي توسعه و فراهم كردن 

  .دهد خصوصي مورد نظر قرار مي

اما در مواردي كه فعاليـت بخـش خصوصـي بـا منـافع اجتمـاعي تضـاد دارد، ابزارهـاي كنترلـي يـا            •
زيسـت و   محـيط نقـش حفـاظتي يـا كنترلـي سـازمان      ماننـد  ( شـود  بازدارندگي به كار گرفتـه مـي  

 .)كشاورزي و صنعتياعم از  هاي متولي صدور مجوزهاي فعاليت دستگاه

هايي از فضـاي اسـتان سـبب    حالت ديگري نيز وجود دارد كه ناكافي بودن فعاليت اقتصادي در پهنه •
دهـد كـه مجموعـه    بديهي است اين وضعيت هنگـامي روي مـي  . شودها ميتوسعه نيافتگي اين پهنه

در اين . شودي نميتلق) سودآور(گذاري از ديدگاه ارزيابي بخش خصوصي مناسب  شرايط براي سرمايه
گـذاري بخـش   ريزي بايد تعيين نمايد كه آيا منافع اجتماعي حاصـل از سـرمايه   شرايط فرآيند برنامه

گـذاري شـود از   عمومي براي بهبود شرايط به نحوي كـه بخـش خصوصـي مايـل بـه انجـام سـرمايه       
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و بـه كـار    ها تتوسعه زيرساخهاي اجتماعي اين تصميم بيشتر است يا خير و در صورت مثبت  هزينه
 .را توصيه نمايدها  در اين پهنهحمايت از توسعه ها را براي  اي از راهبردها و سياست گرفتن مجموعه

برنامه آمايش براي الگوي استقرار فعاليت در فضاي استان هر سه حالت باال را بـر اسـاس تلفيقـي از     •
  :بيني و طراحي كرده استهاي اجرايي پيشنظرات دستگاه

 .اندهايي كه در جاي مناسب خود شكل گرفتهيت از توسعه فعاليتحما) الف

هـا از ديـدگاه   كمتر توسعه يافته اند و در همان حـال توسـعه آن  هايي كه  حمايت از توسعه پهنه) ب
هـاي  هزينه اجتماعي مثبت است، با هدف فراهم كردن محيط اقتصادي براي توسـعه فعاليـت  / منافع

 .بخش خصوصيتوسط ها  در آن پهنهمناسب 

 .هاي خاص در مناطق خاص پيشنهاد اعمال نظارت سخت و يا بازدارندگي فعاليت) پ

هـاي بنيـادين توسـعه اسـتان      كه سه مورد باال همسو بـا هـدف   دهد توجه به سه حالت باال نشان مي •
بيشـتر در  ) ب(بيشتر در راستاي هدف كارآيي اقتصادي، حالت ) الف(به اين ترتيب كه مورد  هستند،

بيشتر در راستاي توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيسـت  ) ج(ها و حالت راستاي كاهش عدم تعادل
 . باشدمي

در انطبـاق بـا محـيط و منـابع     (به عنوان مثال در بخش كشاورزي، الگوي استقرار طبيعي  تـاريخي   •
ست، حمايت گيري اين فعاليت و توسعه آن در فضاي استان بوده ابدنه و منطق اصلي شكل) محيطي

هـاي  اما بخشي از برنامـه  .باشداز توسعه كشاورزي در اين فضا در راستاي هدف كارآيي اقتصادي مي
 .اي، نوعي تجديد نظر و اصالح در الگوي موجود را در بر داردآمايش با توجه به مناطق حاشيه

بـا توليـدات كشـاورزي    در توسعه صنايع به عنوان مثال ديگر، انطباق با منابع طبيعي و فاصله كوتـاه   •
نزديكي با منبع مواد غذايي در بعضي موارد ماننـد  . راهنماي الگوي فضايي توسعه صنايع غذايي است

هـايي  اما توسـعه صـنايع در رشـته   . اجتناب ناپذير است) به دليل فسادپذيري سريع(فرآوري شيالت 
بـر اسـاس   (اي از استان هديگر مانند ساخت ادوات مورد نياز بخش كشاورزي ممكن است در هر گوش

به اجرا درآيد اما از ديدگاه مطالعـات  ) هاي ذيربطگذار بخش خصوصي و موافقت دستگاهنظر سرمايه
در ايـن مـوارد   . تـر هسـتند   اي مناسـب  هاي كشاورزي استان به دليل ارتباط بين رشـته آمايش قطب

ناسب جنبه ارشـادي و حمـايتي   هاي اجرايي در پيشنهاد مكان متوصيه مطالعات آمايش و يا دستگاه
 .دارد

تواند سبب با منابع طبيعي و يا ارتباطات پسين و پيشين نيز مي غير مرتبطهاي هرچند حتي فعاليت •
توسعه اقتصادي يك پهنه كمترتوسعه يافته شود، اما پايداري توسعه در برقراري ارتباط بين فعاليـت  
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ابراين حتي براي منـاطق كمتـر توسـعه يافتـه نيـز      بن. جديد پيشنهادي با منابع آن پهنه نهفته است
 .هاي بيشتر مرتبط با منابع و شرايط عمومي اقتصادي منطقه ترجيح دارديافتن فعاليت

اي، انتقال آب بـه منـاطق   هاي منطقهدر طرح آمايش، براي كاهش عدم تعادل ي ديگر،به عنوان مثال •
اراضي قابل تبديل به كشت آبـي، حمايـت از توسـعه    پذيري انتقال، وجود شرقي استان بر پايه امكان

هاي اجرايي ذيربط نيز با مطالعـات آمـايش   دامداري و باغداري اولويت دارد و تأييد و حمايت دستگاه
 .باشدهمسو مي

بخش عمده صنايع پيشنهادي براي مناطق مختلف استان به نحوي بـا منـابع محيطـي يـا ارتباطـات       •
بـه عـالوه بعضـي ديگـر از     . انـد ارتباط با بازارهاي مصرف شكل گرفتـه پيشين و پسين بين بخشي يا 

اي مستقر شوند نيز براي تكميـل فهرسـت توسـعه صـنايع پيشـنهاد      توانند در هر نقطهصنايع كه مي
 .اندشده

هـا و نـواحي   هاي آب و انرژي، احـداث شـهرك  هاي حمل و نقل و ارتباطات و شبكهتوسه زيرساخت •
تواننـد در  هاي اقتصادي هستند كه مـي بازارها همگي ابزاري براي توسعه فعاليتصنعتي، و گسترش 

 .اي قرار گيرندهاي منطقهتعادليا هدف كاهش عدم/ خدمت به هدف كارآيي اقتصادي 

هـا يـا   هاي اجرايي چنانكه گفته شد در اعمال كنتـرل ريزي و وظايف دستگاهنقش سوم فرآيند برنامه •
هاي ويژه كنترل آاليندگي يا پيشنهاد سايت صنايع آالينـده  ارائه منطقه. شودميها ظاهر بازدارندگي

  گيرد در اين دسته قرار مي جديد

نمايـد و در  ها در فضاي استان از سه اصل بـاال تبعيـت مـي   الگوي استقرار فعاليت ،طرح آمايش استاندر 
الگـوي  به صورت  6-7الگو در جدول  اين. يابد همين حال با توجه به تخصص مناطق از يكديگر تمايز مي

بـه طـوري كـه مشـاهده     . شـده اسـت  معرفي ) خدمات  -صنعت  -كشاورزي (فعاليت /  همنطق يماتريس
را نشـان  هـا در هـر منطقـه     هاي كلي توسعه فعاليـت گيري جهتتا حدودي شود محتويات اين جدول  مي
هنگـامي قابـل    ،فعاليت بيشتر مورد توجه استكدام منطقه در كدام پاسخ به اين پرسش كه اما  .دهد مي

 3-7ايـن مهـم طبـق شـرح خـدمات در قسـمت       . ها مشخص شود برنامهكمي مشاهده است كه جزئيات 
در انتهاي اين گزارش انجام شده است و بر همين اساس  "تدوين برنامه آمايش "گزارش حاضر، با عنوان 

كه نشان دهنده سـهم هـر   ( هاي آمايش ه از برنامه، همين جدول با جزئيات بيشتر برگرفت3-7در قسمت 
  .ه استشد ارائه  ،)منطقه از هر فعاليت است
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 ها در فضاي استان الگوي استقرار فعاليت-6-7جدول
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل 1منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  اهواز، 
  باوي،

  كارون،
  حميديه

  
  :مالحظات

ــري در  - قرارگيــــ
منطقه ويژه كنتـرل  

  آاليندگي
ــر   - ــرفته در ه پيش

سه زمينه خـدمات،  
  . صنعت و كشاورزي

ــب تخصــص - : ترتي
   صنعتي، -خدماتي 

  :وضعيت فعلي

 -هاي كشاورزي يكي از قطب •
دامپروري استان بـا ظرفيـت   

   توسعه باال ،
آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •

هزار هكتار قابل  461) و ديم
 هزار هكتار  508توسعه تا 

  :گيري توسعه جهت
هـاي گسـترده توسـعه     برنامه •

منابع طبيعـي و آبخيـزداري   
زدايـي و   بيابـان با تاكيـد بـر   

 ، هاي روان تثبيت شن
ــواز    • ــت اه ــه دش ــاني ب آبرس

 وتوسعه شبكه آبرساني
هـــاي توســـعه آب و  برنامـــه •

 خاك،
همـراه   سعه كشت فشـرده تو •

هاي آبرسـاني   با توسعه شبكه
 و آبياري،

ــت  • ــه فعالي ــعه هم ــاي  توس ه
زراعت، كشاورزي با تاكيد بر 

توسـعه   (، باغـداري  دامداري
 ،)ها نخلستان

با رعايـت   پروري توسعه آبزي •
  سالمت غذا و محيط زيست

  :وضعيت فعلي

 قطب صنعتي استان  •
 تمركزصنايع فلزات اساسي،  •
ــه  3شــهرك و  5داراي  • ناحي

 باشد، صنعتي مصوب مي
ــوع  • ــد  417در مجمــ واحــ

 13هـا و   صنعتي در شـهرك 
هـاي   در ناحيـه  واحد صنعتي

صــنعتي ايــن منطقــه فعــال 
 6,638هستند كه به ترتيـب  

. انـد  ايجاد كردهشغل  110و 
شــهرك صــنعتي  5از تعــداد 

شـهرك فعـال    4اين منطقه 
شده و يك شهرك هنـوز بـه   

. استمرحله فعاليت نرسيده 
ناحيه صنعتي اين  3از تعداد 

منطقه تنها يك ناحيه فعـال  
شده و دو ناحيه ديگـر هنـوز   

 . واحدي مستقر نشده است

  :گيري توسعهجهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،
ــت   • ــا رعاي توســعه صــنعتي ب

 ،آاليندگي  حريم ويژه كنترل

 :پيشنهاديصنايع 

بـه  توسعه همه نـوع صـنايع    •
صنايع داراي تكنولـوژي   ويژه

 برتر، صنايع غذايي و شيالت،
ممنوعيـــت ايجـــاد صـــنايع  •

نفـت و گـاز و    جديدآالينده 
  شيميايي و پتروشيمي،

ــواز، • ــهر اه ــوان  ش ــه عن ب
ــعه    ــز توسـ ــاالترين مركـ بـ

 -اجتمـــــاعي -اقتصـــــادي
فرهنگـي اسـتان و    -سياسي

كانون توسعه  1مركز منطقه 
  :گيري توسعه جهت

ارتقا سطح خدمات در پهنـه   •
 منطقه،

 گسترش بازارها، •
 1اهـــواز پابرجـــا درســـطح  •

آمـــوزش عـــالي و خـــدمات 
 درماني، -بهداشتي

اصالح سلسله مراتب خدمت  •
 -ناحيه  -رساني مركز استان 

 مجموعه، -منظومه 
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

  :اي و ريلي جاده
توســعه محــور بزرگراهــي    -

 استان،شمال  -جنوب 
برقي كردن خـط  ه و طدو خ -

 شمال -آهن محور جنوب 
برقراري ارتباط بزرگراهي بـا   -

هاي همجوار و كشـور  استان
 عراق،
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  ها در فضاي استانالگوي استقرار فعاليت -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل 2منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  خرمشهرو  آبادان
  
  

  :مالحظات
ــري در  - قرارگيــــ

منطقه ويژه كنتـرل  
  آاليندگي

ــرفته در  - پيشـــــ
  خدمات و  صنعت،

ــب تخصــص - : ترتي
  صنعتي، -خدماتي 

  :وضعيت فعلي

كشت آبي كشت عمـده ايـن    •
 منطقه است 

 75اراضــي زيــر كشــت آبــي  •
 هزار هكتار

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
ــم ــار،  86) : و دي ــزار هكت ه

ــا   ــعه ت ــل توس ــزار  91قاب ه
 هكتار 

 :گيري توسعهجهت

ــابع طبيعـــي و  • ــعه منـ توسـ
آبخيزداري با تاكيد ويـژه بـر   
ــت از  ــت و حمايـــ حفاظـــ

هـا و مراتـع و نثبيـت     جنگل
    هاي روان شن

 آبرساني از شبكه غدير •
 آبرساني از رود كارون •
ــاني   • ــبكه آبرسـ ــعه شـ توسـ

هاي توسعه آب و خاك  برنامه
 كشاورزي

توسعه كشاورزي مبتنـي بـر  •
ــداري فعاليــت م دا( هــاي دام
توســعه (، باغــداري )ســنگين
 ،)ها  نخلستان

با رعايـت   پروري توسعه آبزي •
  سالمت غذا و محيط زيست

 توسعه صيد دريايي •
  

  :وضعيت فعلي
ــه  2شــهرك و  5داراي  • ناحي

  باشد صنعتي مصوب مي
ــوع  • ــد  184در مجمــ واحــ

هـا و تنهـا    صنعتي در شهرك
ــك ــنعتي  يـ ــد صـ در  واحـ
ــه ــن    ناحي ــنعتي اي ــاي ص ه

منطقه فعال هستند كـه بـه   
ــب  ــغل  21و  5,381ترتي ش

  .اند ايجاد كرده
شــهرك صــنعتي  5از تعــداد  •

شـهرك فعـال    3اين منطقه 
شــهرك ديگــر  2شــده و در 

ــايي و  ( ــنايع دري ــهرك ص ش
شــيالت آبــادان و شــهرك   

ــلمچه ــنعتي شـ ــوز ) صـ هنـ
. واحدي مستقر نشـده اسـت  

ناحيـه   2همچنين از تعـداد  
نطقه تنها يـك  صنعتي اين م

ناحيه فعال شده و ناحيه دوم 
ــايي  ( ــنايع دريـ ــه صـ ناحيـ

هنــوز بــه مرحلــه ) خرمشــهر
 .فعاليت نرسيده است

 :گيري توسعهجهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،
 :صنايع پيشنهادي

بـه  توسعه همه نوع صـنايع    •
كنولـوژي  ويژه صنايع داراي ت

برتر، صنايع غذايي شيالت و 
  خرما 

ممنوعيـــت ايجـــاد صـــنايع  •
آالينده جديد نفـت و گـاز و   

  شيميايي و پتروشيمي 

به عنوان  خرمشهر -آبادان  •
كانون توسعه  2مركز منطقه 

  :گيري توسعهجهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
ارتقا سـطح آمـوزش عـالي و     •

درمـاني   -خدمات بهداشـتي 
 آبادان و خرمشهر،

اصالح سلسله مراتب خدمت  •
 -ناحيه  -رساني مركز استان 

 مجموعه، -منظومه 
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

 :اي و ريلي جاده
ــوب   - ــور جن ــير مح  -در مس

 شمال بزرگراهي و ريلي
در مسير بزرگراه و خط آهن  -

 خليج فارس
بـه  اي  توسعه ارتبـاط جـاده   -

  سمت عراق 
  



                                                                                            
 47.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  ها در فضاي استاناستقرار فعاليتالگوي  -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل ، 3منطق ش
  :هاي شهرستان
  ماهشهر،

  هنديجان،
  شادگان

  
  

  :مالحظات
قرارگيري ماهشهر  -

ــژه   ــه ويـ در منطقـ
  كنترل آاليندگي

  
ماهشهر پيشـرفته   -

  در صنعت،
ــص   - ــب تخص ترتي

ــهر ــنعتي، : ماهش ص
  خدماتي 

 هنديجان و شادگان
 خدماتي -كشاورزي 

  :وضعيت فعلي

كشت آبي كشت عمـده ايـن    •
 منطقه است 

 275اراضي زير كشـت آبـي    •
 هزار هكتار،

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
ــم ــار،  308)  و دي هــزار هكت

هــزار  315قابــل توســعه تــا 
 هكتار 

 :گيري توسعهجهت

ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه
طبيعي و آبخيزداري با تاكيد 

حفاظت و حمايـت از  ويژه بر 
ــل ــا و جنگــ ــع و  هــ مراتــ
زدايـــي و تثبيـــت   بيابـــان

    هاي روان شن
 آبرساني از شبكه غدير •
آبرساني از رودخانه خيرآبـاد   •

 )سد كوثر(
 توسعه شبكه هاي آبرساني •
 هاي توسعه آب و خاك برنامه •
تأكيد بـر  توسعه كشاورزي با  •

ــداري  ــنگين(دامـ و ) دام سـ
 )ها نخلستانتوسعه (باغداري 

  سعه صيد درياييتو •

  :وضعيت فعلي

ــه  3شــهرك و  4داراي  • ناحي
  باشد، صنعتي مصوب مي

شــهرك ايــن منطقــه  4هــر  •
واحـد   54در مجموع فعال و 
شـاغل در   1042بـا   صنعتي

 . ها مستقر هستند آن
هر سه ناحيـه صـنعتي غيـر     •

ــتند و  فعــــــــال هســــــ
هـا كامـل    هـاي آن  زيرساخت

نشده و در نتيجه واحـدي در  
 .ه استها مستقر نشد آن

 :گيري توسعهجهت

ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ
و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك

تالش براي جذب و اسـتقرار  
 واحدهاي صنعتي،

 :صنايع پيشنهادي

 :همه نوع صنايع به ويژه •
ــا    - ــرتبط ب ــذايي م ــنايع غ ص

  شيالت و خرما، 
و ساخت  سازي صنايع كشتي -

و ادوات و ابـــزار صـــيد  قـــايق
  دريايي، 

نفـت و گـاز و   صنايع جديـد   -
ــيمي  ــيميايي و پتروشـ در (شـ

سايت پيشنهادي ويـژه صـنايع   
   ،)آالينده جديد در هنديجان

بــه عنــوان مركــز  ماهشــهر •
 كانون توسعه  3منطقه 

  :گيري توسعهجهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
 ارتقا سطح  آموزش عالي و  •
ــتي  • ــدمات بهداش ــطح خ  -س

 درماني 
ت اصالح سلسله مراتب خدم •

 -ناحيه  -رساني مركز استان 
 مجموعه، -منظومه 

توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •
 :اي و ريلي جاده

در مسير بزرگراهـي و ريلـي    -
 ندر ماهشهر به اهواز،ب

در محور جديد بزرگراهـي و   -
 خط آهن  خليج فارس، 

در محــور جديــد بزرگراهــي  -
ــوب  ــرق  -جن ــمال در ش ش

 استان 
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  ها در فضاي استاناستقرار فعاليتالگوي  -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل 4منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  دزفول،
  انديمشك،

  شوش،
  شوشتر،
  گتوند

  :مالحظات
ــريم  ــري حـ قرارگيـ
رودخانـــــــه دز در 
منطقه ويژه كنتـرل  

  آاليندگي
ــرفته در  - پيشـــــ

  كشاورزي،
  

ــص   ــب تخصـ ترتيـ
منطقه به طور كلـي  
كشـــــــــاورزي و  

  خدماتي،
ــول و انيمشــك  دزف

ــدماتي   -خـــــــــ
  كشاورزي،

ــد  ــوش و گتونـ : شـ
خدماتي  -كشاورزي 

 -كشاورزي : شوشتر
  صنعتي

  :وضعيت فعلي

در حال حاضر اين منطقه در  •
ــدود   ــوع ح ــزار  513مجم ه
درصد  5/30هكتار، يا معادل 

زير كشـت آبـي   هاي  از زمين
 استان را در اختيار دارد 

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
هــزار هكتــار،  639)   و ديــم

ــا  هــزار  691قابــل توســعه ت
 هكتار 

  :گيري توسعه جهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

بـا تاكيـد ويـژه بـر     طبيعي و 
ــت از  ــت و حمايـــ حفاظـــ

ــل ــع و   جنگــ ــا و مراتــ هــ
 )ايعمليات سازه( آبخيزداري

آبرساني از رودخانـه دز و آب   •
 زيرزميني

 توسعه شبكه آبرساني  •
توسعه كشت فشـرده همـراه    •

هاي آبرسـاني   با توسعه شبكه
 و آبياري،

 هاي توسعه آب و خاك برنامه •
ــت  • ــه فعالي ــعه هم ــاي  توس ه

 زراعت، دامداري، كشاورزي، 
   پروري توسعه آبزي •

  :وضعيت فعلي

ناحيـه   8شهرك و  10داراي  •
 باشد،صنعتي مصوب مي

  :وضعيت فعلي

صوب شهرك صنعتي م 10از  •
شهرك فعال شده و  7تعداد 
 2744واحد صنعتي بـا   177

 . شاغل در آن مستقر هستند
ناحيــه صــنعتي مصــوب  8از  •

 3ناحيـه صـنعتي بـا     1تنها 
ــال   ــتقر در آن فع ــد مس واح

 . شده است

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،

  :پيشنهادي صنايع
بــه ويــژه همــه نــوع صــنايع  •

ــنايع ــش    ص ــا بخ ــرتبط ب م
ــا    ــنايع بـ ــاورزي و صـ كشـ
ــت   ــا رعاي ــر ب ــوژي برت تكنول

 شرايط محيط زيست
ممنوعيـــت ايجـــاد صـــنايع  •

نفـت و گـاز و    جديدآالينده 
  شيميايي و پتروشيمي

ــول • ــز   دزف ــوان مرك ــه عن ب
 كانون توسعه 4منطقه 

  :گيري توسعه جهت

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 ترش بازارها گس •
در نظر گرفتن سطح مناسب  •

آمـــوزش عـــالي و خـــدمات 
 درماني -بهداشتي

اصالح سلسله مراتب خدمت  •
 -ناحيه  -رساني مركز استان 

 مجموعه، -منظومه 
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

 :اي و ريلي جاده
توسعه بزرگراهـي در مسـير    -

ــوب  ــمال  –جن ــر دو (ش ه
) مســير قــديم و پيشــنهادي

توسعه شـبكه بزرگراهـي بـا    
 كشور عراق 

بر مسير خط آهن دوخطه و  -
 شمال، -برقي جنوب 

ــاده   - ــبكه ج ــعه ش اي و توس
 هاي همجوار،ريلي با استان

  

ــه  ــامل 5منطق ، ش
  :هاي شهرستان
  بهبهان،
  ،اميديه

  آغاجاري
  

  :وضعيت فعلي

 80: اراضي زيـر كشـت آبـي    •
 هزار هكتار، 

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
ــم ــار   129)  و دي ــزار هكت ه

ــا  هــزار  167قابــل توســعه ت
  هكتار 

  :وضعيت فعلي

ــهرك و  3داراي • ــه  4ش ناحي
 .باشدصنعتي مصوب مي

شهرك صنعتي مصـوب   3از  •
شهرك فعال شده و  2تعداد 

ــا   55 ــنعتي ب ــد ص  907واح
 . شاغل در آن مستقر هستند

ــان • ــز   بهبه ــوان مرك ــه عن ب
 كانون توسعه  5منطقه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
ارتقا سـطح آمـوزش عـالي و     •

  درماني -خدمات بهداشتي



                                                                                            
 49.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  ها در فضاي استانالگوي استقرار فعاليت -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

 )5ادامه منطقه (

  :مالحظات
شـــامل (اميديـــه  -

پيشـرفته  ) آغاجاري
در صنعت و فعاليت 
: نفــــت، تخصــــص
  صنعت و خدمات،

ترتيب تخصص در  -
 –خـدماتي  : بهبهان

  كشاورزي
  

 :گيري توسعهجهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

تاكيد طبيعي و آبخيزداري با 
ويژه بر حفاظت و حمايـت از  

ــل ــع و   جنگــ ــا و مراتــ هــ
) ايعمليات سازه( آبخيزداري

رودخانه خيرآبـاد   آبرساني از •
 )سد كوثر(
  ،هاي آبرساني توسعه شبكه •
 هاي توسعه آب و خاك برنامه •
ــت  • ــه فعالي ــعه هم ــاي  توس ه

 دامـداري به ويـژه  كشاورزي 
ــنگين( ــداري  و) دام سـ باغـ
 ،)ها نخلستانتوسعه (
 توسعه صيد دريايي •

  

 2ناحيه صنعتي مصوب  4از  •
ــا  واحــد  2ناحيــه صــنعتي ب

ــده    ــال ش ــتقر در آن فع مس
 . است

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،

  :صنايع پيشنهادي
همه انواع صنايع با تاكيد بـر   •

صنايع تبديلي كشـاورزي بـه   
ويژه گوشت، لبنيات و خرمـا  

  در بهبهان
در مطالعـــات آمـــايش ايجـــاد 

شيميايي  جديدصنايع آالينده 
ــه   ــن منطق و پتروشــيمي در اي

  .منع شده است

اصالح سلسله مراتب خدمت  •
 -ناحيه  -رساني مركز استان 

 مجموعه، -منظومه 
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

 اي و ريلي جاده
شــمال  -در مســير جنــوب  -

ــتان و    ــرق اس ــد در ش جدي
هـــاي ارتبـــاطي بـــا  جـــاده
بوشهر و : هاي همجوار استان
  فارس 

  

ــه  ــامل6منطق  ، ش
  :هاي شهرستان
  رامهرمز،
  رامشير،
  هفتگل

  
  :مالحظات

ــور   - ــه ط ــه ب منطق
 -كلـــي كشـــاورزي 

  خدماتي است
  

  :وضعيت فعلي

 103اراضي زير كشـت آبـي    •
 هزار هكتار

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
ــم ــار،   189) و دي ــزار هكت ه

هــزار  224قابــل توســعه تــا 
 هكتار 

  :گيري توسعه جهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

تاكيد طبيعي و آبخيزداري با 
ويژه بر حفاظت و حمايـت از  

ــل ــع و  جنگــ ــا و مراتــ هــ
) ايعمليات سازه( آبخيزداري

 آبرساني از رودخانه جراحي •
  توسعه شبكه آبرساني •

  :وضعيت فعلي
ــه  4شــهرك و  1داراي  • ناحي

 .باشدصنعتي مصوب مي
در شــهرك صــنعتي مصــوب  •

صـنعتي  واحد  12) رامهرمز(
شاغل به صورت فعال  181با 
 . باشدمي

ناحيــه صــنعتي مصــوب  4از  •
 1ناحيـه صـنعتي بـا     1تنها 

ــال   ــتقر در آن فع ــد مس واح
 . شده است

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

  واحدهاي صنعتي،

بــه عنــوان مركــز  رامهرمــز •
 كانون توسعه  6منطقه 

 :گيري توسعه جهت
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
ارتقا سطح  آمـوزش عـالي و  •

 درماني -خدمات بهداشتي
اصالح سلسله مراتب خدمت  •

 -ناحيه  -رساني مركز استان 
 مجموعه، -منظومه 

توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •
 اي و ريلي جاده

شمال  -توسعه مسير جنوب  -
در شرق استان كه بخشي از 
آن از ايـــن منطقـــه عبـــور 

  نمايد، مي
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  ها در فضاي استانالگوي استقرار فعاليت -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

 )6ادامه منطقه (

  
هاي توسعه آب و خاك  برنامه •

 كشاورزي
ــت  • ــعه فعاليــ ــاي  توســ هــ

كشــاورزي، بــا تأكيــد بــر    
 ،)سبك و سنگين( دامداري

  پروري  توسعه آبزي •

 :صنايع پيشنهادي

همه نوع صنايع با تاكيـد بـر    •
 صنايع مرتبط با كشاورزي،

ــنايع   ــايش ص ــات آم در مطالع
شـــيميايي و  جديـــدآالينـــده 

پتروشيمي بـراي ايـن منطقـه    
  .منع شده است

و اي  توســـعه شـــبكه جـــاده
آهن اهواز به طرف احداث راه

فـــــارس و چهارمحـــــال و 
و اصـــفهان كـــه  بختيـــاري

بخشي از آن از ايـن منطقـه   
  گذرد،مي

ــه  ــامل 7منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  مسجدسليمان،
  انديكا و اللي

  
  :مالحظات

ــجد   - ــودگي مس آل
  سليمان

  
ــور   - ــه ط ــه ب منطق

ــاورزي   ــي كش  –كل
  خدماتي است

  

  :وضعيت فعلي

 4/6اراضــي زيــر كشــت آبــي •
 هزار هكتار

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
هزار هكتار قابـل   94) و ديم

 هزار هكتار  100توسعه تا 

  :گيري توسعه جهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

تاكيد طبيعي و آبخيزداري با 
ويژه بر حفاظت و حمايـت از  

ــل ــع و  جنگــ ــا و مراتــ هــ
) ايعمليات سازه( آبخيزداري

ــجد   • ــد مسـ ــاني از سـ آبرسـ
 سليمان

 توسعه شبكه آبرساني  •
توسعه اراضي زير كشت آبـي   •

 از طريق توسعه آبرساني
ــت  • ــعه فعاليــ ــاي  توســ هــ

بــا تأكيــد بــر   كشــاورزي، 
مبتنـــي بـــر دام ( دامـــداري

و توسعه باغـداري در  ) سبك
اللـي  ( هاي شمالي شهرستان
 ) و انديكا

   پروري توسعه آبزي •

  :وضعيت فعلي

ــه  4شــهرك و  2داراي  • ناحي
 .دباشصنعتي مصوب مي

ــن   • يــك شــهرك صــنعتي اي
منطقه غيـر فعـال و شـهرك    

واحـد صـنعتي و    30ديگر با 
 . باشدشاغل فعال مي 696

ــر  4هــر  • ــه صــنعتي غي ناحي
 .فعال هستند

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،

  :صنايع پيشنهادي
ژه بــه ويــهمــه نــوع صــنايع  •

صنايع معدني، صـنايع نـوين   
  ساختماني، و صنايع غذايي

در مطالعات آمـايش صـنايع    •
ــده  ــدآالين شــيميايي و  جدي

پتروشيمي براي اين منطقـه  
  .منع شده است

بـه عنـوان    مسجدسليمان •
كانون توسعه  7مركز منطقه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
ارتقا سـطح آمـوزش عـالي و     •

 درماني -خدمات بهداشتي
اصالح سلسله مراتب خدمت  •

 -ناحيه  -رساني مركز استان 
 مجموعه، -منظومه 

توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •
 اي و ريلي جاده

احـــداث و توســـعه مســـير  -
ــوب  ــرق  -جن ــمال در ش ش

 استان 
ــير   - ــعه مسـ ــداث و توسـ احـ

ارتبــاطي بــا مركــز اســتان و 
  هاي همجواراستان

  
  
  
  

  



                                                                                            
 51.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  ها در فضاي استانفعاليتالگوي استقرار  -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل 8منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  ايذه، 
  ملك باغ
  

  :مالحظات
ــور   - ــه ط ــه ب منطق

ــاورزي   ــي كش  –كل
. خــــدماتي اســــت

ترتيب تخصص نيـز  
ــاورزي   –كشـــــــ

  .خدماتي است
  

  :وضعيت فعلي

 45: اراضي زير كشـت آبـي    •
 هزار هكتار 

آبي (جمع اراضي زير كشت   •
ــم هــزار هكتــار،  98، )و دي

هــزار  127قابــل توســعه تــا 
 هكتار 

  :گيري توسعه جهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

تاكيد طبيعي و آبخيزداري با 
ويژه بر حفاظت و حمايـت از  

ــل ــع و   جنگــ ــا و مراتــ هــ
) ايعمليات سازه( آبخيزداري

 آبرساني از رودخانه جراحي •
  ،آبرساني هاي توسعه شبكه •
كشاورزي، هاي  توسعه فعاليت •

 :با تاكيد بر
 )دام كوچك(توسعه دامداري  -
 توسعه باغداري -
 پروريتوسعه محدود آبزي -
  
  

  :وضعيت فعلي

ــه  6شــهرك و  2داراي  • ناحي
 .باشدصنعتي مصوب مي

هر دو شـهرك صـنعتي ايـن     •
ــال و داراي  ــه فعـ  24منطقـ

شـاغل   277واحد صـنعتي و  
 . باشندمي

ناحيــه صــنعتي مصــوب  6از  •
ــا  ــا   1تنه ــه ب ــد  3ناحي واح

نفـر شـاغل بـه     50مستقر و 
 .باشدصورت فعال مي

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،

  :صنايع پيشنهادي
بــه ويــژه همــه نــوع صــنايع  •

صـــنايع غـــذايي گوشـــت و 
 لبنيـــات و صـــنايع غـــذايي
 مبتني بر محصوالت بـاغي و 

 ادوات كشاورزي، 
در مطالعات آمـايش صـنايع    •

نفـت و گـاز و    جديدآالينده 
شيميايي و پتروشيمي بـراي  

  .اين منطقه منع شده است

به عنوان مركز منطقـه   ايذه •
 كانون توسعه  8
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
ارتقا آموزش عالي و خـدمات   •

 درماني  -بهداشتي
اصالح سلسله مراتب خدمت  •

-ناحيه  -رساني مركز استان 
 مجموعه، -منظومه 

توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •
 اي و ريلي جاده

احداث و توسعه مسير اهـواز   -
بـــه ســـمت چهارمحـــال و 
ــفهان و  ــاري و اصــ بختيــ
ــوير احمــد از  ــه و ب كهگيلوي

 طريق اين منطقه
آهن اصـفهان بـه   احداث راه -

ــاري و  ــال و بختيـ چهارمحـ
كـه از ايـن منطقـه    اصفهان 
 نمايد عبور مي
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  ها در فضاي استانالگوي استقرار فعاليت -6-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت آبرساني-كشاورزي  منطقه

ــه  ــامل 9منطق ، ش
  :هاي شهرستان

  آزادگان، دشت
  هويزه

  
  :مالحظات

ــور   - ــه ط ــه ب منطق
 -كلـــي كشـــاورزي 
. خــــدماتي اســــت

ترتيب تخصص نيـز  
خدماتي  -كشاورزي 

  .است
  

  :وضعيت فعلي

 203اراضي زير كشـت آبـي    •
 هزار هكتار

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
ــم ــار   207)  و دي ــزار هكت ه

هــزار  213قابــل توســعه تــا 
 هكتار 

  :گيري توسعه جهت
ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه

تاكيد طبيعي و آبخيزداري با 
ــان  ــر بياب ــت  ب ــي و تثبي زداي

    هاي روان، شن
 شبكه غدير،آبرساني از  •
 توسعه شبكه آبرساني، •
هاي توسعه آب و خاك  برنامه •

 كشاورزي 
كشت فشـرده همـراه   توسعه  •

هاي آبرسـاني   با توسعه شبكه
 و آبياري،

ــداري  • ــعه دامـــ دام (توســـ
 ،)سنگين

 پروري، توسعه آبزي •
  

  :وضعيت فعلي

ــه  3شــهرك و  1داراي  • ناحي
 .باشدصنعتي مصوب مي

شهرك صنعتي ايـن منطقـه    •
واحـد صـنعتي و    9با تعـداد  

شاغل به صـورت فعـال    103
 . باشندمي

هر سه ناحيـه صـنعتي غيـر     •
 .باشندفعال مي

  :گيري توسعه جهت
ــاخت • ــل زيرسـ ــاي تكميـ هـ

و  نواحي صـنعتي و  ها شهرك
تالش براي جذب و اسـتقرار  

 واحدهاي صنعتي،

  :صنايع پيشنهادي
بــه ويــژه همــه نــوع صــنايع  •

ــت،  ــذايي گوشـ ــنايع غـ صـ
ــين آالت و   ــات و ماشـ لبنيـ

 ادوات كشاورزي، 
در مطالعات آمـايش صـنايع    •

نفـت و گـاز و    جديدآالينده 
شيميايي و پتروشيمي بـراي  

  .اين منطقه منع شده است

به عنـوان مركـز    سوسنگرد •
 كانون توسعه  9منطقه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها  •
ش عـالي و  ارتقا سطح  آمـوز  •

 درماني -خدمات بهداشتي
اصالح سلسله مراتب خدمت  •

ناحيـه   -رساني مركز اسـتان  
 مجموعه، -منظومه  –
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

 :اي جاده
اي درون  توسعه شبكه جـاده  -

ــه ــاط منطق ــز  ، ارتب ــا مرك ب
هـــاي  ، شهرســـتاناســـتان
 و كشور عراق، تر شمالي

  

و نظام سلسله مراتبي مراكـز   بندي كلي الگوي استقرار تعيين شكل -7-2-2
  )نظام اسكان جمعيت(گاهي  سكونت

ساله وجود دارد و در صورت ادامه شرايط طبيعي و عـدم وقـوع    12اي  فاصله 1404تا افق در حال حاضر 
الگوي توزيع جمعيت در پهنه استان بـه صـورت طبيعـي    ) از نوع جنگ و بالياي طبيعي( هاي حاد بحران

ريـزي   در اين شرايط نقـش برنامـه  . د شد و روندهاي قبل ادامه خواهد يافتدستخوش تحول جدي نخواه
چنانكـه  . خواهد بـود همراه ي نامناسب متمركز تعديل روندهاگيري براي  توسعه استان با جهتدر آمايش 

مسايل حاد در الگوي سكونت استان، هاي پيشين اين مطالعات به دفعات ذكر شده است  در گزارش فصل
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سطح برخورداري از توسعه صنعتي بين جنوب صنعتي با شمال كشاورزي، اختالف سطح بـين  از اختالف 
شمال غرب برخوردارتر از منابع آب و خاك با شرق و جنوب شرق كمتر برخوردار از اين مواهب، اخـتالف  

 بـر . شـود  تشكيل مـي ها در نيمه غربي و جنوبي نسبت به نيمه شمالي و شرقي استان  بين تمركز فعاليت
) نه از نظر جفرافيايي، بلكه از نظر برخـورداري ( اي استان اين اساس به طور كلي و عمومي مناطق حاشيه

، )ريـزي  برنامـه  6منطقه (و هفتگل  ، منطقه رامهرمز، رامشير)ريزي برنامه 8منطقه ( ملك  مانند ايذه و باغ
، )ريزي برنامه 4از منطقه (ن گتوند ، شهرستا) ريزي برنامه 7منطقه (منطقه مسجد سليمان، اللي و انديكا 

بـر پايـه    ،نظر فعاليت بيشتر در بخش كشاورزياز كه ) ريزي برنامه 9منطقه (سوسنگرد و هويزه منطقه و 
تري نسبت به بقيه استان  پايينسطح متمركز هستند و از نظر توسعه صنعتي در  ،منابع نه چندان سرشار

بـه طـور كلـي    دهند كه  پيشرفته نيستند، مناطقي را تشكيل مي دارند و از نظر خدمات اقتصادي نيز قرار
  .تر نسبت به متوسط استان هستند هاي توانمندي ضعيف داراي شاخص

در نظام سلسله مراتبي پيشنهادي مطالعات آمايش براي آينده استان، هدف آن بوده است كـه  
سـاكنان بـه خـدمات برتـر     اين مناطق با مركز استان و فاصله دسترسي ي يافتگ توسعهفاصله 

به عنوان مثال در . ط كاركردي در كنار هم قرار گيرندبو به عالوه نواحي همگون و داراي روا كاهش يابد
اسـاس   ها بـر  تعيين پيچيدگي كاركردي و مركزيت سكونتگاه"با عنوان  3-2-1-2الگوي فعلي كه در بند 

 آمـايش گـزارش فصـل دوم مطالعـات     در 34-2و نقشـه   42-2، بـه همـراه جـدول    "مربوط هاي شاخص
طريق مسجد سليمان هستند و از مركز منظومه ملك هر دو  و باغسرزمين آمده است، در حال حاضر ايذه 

در يـك فضـاي طبيعـي واحـد، بـا مسـايل        ملك حالي كه ايذه و باغند و در گير خدمت مي) ناحيه مركز(
تبادل كاال ارتباط بسيار نزديكـي  حمل و نقلي و  مشترك و امكانات مشترك قرار دارند و از نطر پيوندهاي

 اما مطالعـات آمـايش  . با يكديگر دارند، در نظام سلسله مراتبي فعلي هيچ ارتباطي بين اين دو وجود ندارد
با قرار دادن نواحي همگن و داراي مسايل مشترك در يك منطقـه و متـرادف   ريزي  بندي برنامه در منطقه

در نظـام سلسـله   هـا   ، نحوه ارتبـاط سـكونتگاه  ها ناحيه و افزايش تعداد ناحيه نمودن مركز منطقه با مركز
در همين مثال با تبديل ايذه به مركـز  . ها را كاهش داده است مراتبي را بهبود بخشيده و فاصله دسترسي

كه در مقايسه بـا گـرفتن    گيرد خدمت مي) مركز استان(ايذه به طور مستقيم از اهواز ، ريزي منطقه برنامه
خدمت از طريق مسجد سليمان، فاصله آن با مركز استان كاهش و سطح آن بهبود يافته است زيرا سـطح  

نيـز از فاصـله   ملـك   بـاغ فاصله دريافت خدمت بـراي  . فته استيا آن از مركز منظومه به مركز ناحيه ارتقا 
  .يابد ايذه كاهش مي -لكم تر باغ سليمان به فاصله بسيار كوتاهمسجد  - ملك باغ

 ،ريـزي  مناطق برنامـه بندي  شهرستان است كه در پهنه 27، استان داراي )1392در سال (در حال حاضر 
 7-7الگوي سلسله مراتبي پيشنهادي مطالعات آمايش بـه شـرح جـدول    . اند بندي شده منطقه طبقه 9در 
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از آن  تـر  و مهـم ) مركـز مجموعـه   110( و تعداد مراكز مجموعه) منظومه مركز 40(تعداد مراكز منظومه 
امـا بـراي حمايـت از منـاطق     . اسـت   رابطه بين اين دو سطح را كه در طرح فعلي وجود دارد حفظ كـرده 

) اهواز، آبادان، بندر ماهشهر، دزفول، بهبهان و مسـجد سـليمان  ( مركز 6اي تعداد مركز ناحيه را از  حاشيه
شـامل  (از ايـن سـه منطقـه، منطقـه ايـذه      . مركز افزايش داده اسـت  9مركز ناحيه جديد به  3با افزايش 
در منـاطق   ،)رمـز، رامشـير و هفتگـل   ههـاي رام  بـا شهرسـتان  (و رامهرمـز  ) ملك ايذه و باغ هاي شهرستان

در منطقـه  ) دشت آزادگـان و هـويزه  هاي  شهرستان(قرار دارند و منطقه سوسنگرد شرق استان  اي حاشيه
به مركز ناحيه از سطح شدن با تبديل قرار دارد كه مركز اين سه منطقه  اي نوار مرزي غرب استان حاشيه

الگـوي اسـتقرار و نظـام سلسـله مراتبـي        8-7نقشـه  . مند خواهند شد خدمات برتري نسبت به قبل بهره
در افـق   فضـايي اسـتان  سـازمان  دهد و به دليل آنكه بخشـي از تصـوير    گاهي را نمايش مي ز سكونتمراك

 . درج شده است 6-2-7دهد براي پرهيز از تكرار در بخش  طراحي را تشكيل مي

  نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتگاهيعناصر تشكيل دهنده  -الف

  :عناصر زير حضور خواهند داشت گاهي بندي كلي مراكز سكونت لدر طراحي شك
 فرهنگي استان، -سياسي -اجتماعي -شهر اهواز، به عنوان باالترين مركز توسعه اقتصادي )1

 اداري در تقسيمات كشوري، -عنوان مراكز سياسي به  شهرستان 27 )2

در پهنه استان، به  فرهنگي -اجتماعي -كانون توسعه شهري به عنوان مراكز توسعه اقتصادي 9تعداد  )3
 .اند معرفي شده شرحي كه قبالً

 با مناطق پيراموني و با مركز استان، ها هاي حمل و نقل براي ارتباط بين كانون شبكه )4

 ، )آب، برق، گاز، ارتباطات(زيربنايي هاي  ساير شبكه )5

 ،)صنعتي، كشاورزي و خدمات(هاي فعاليت اقتصادي  پهنه )6

 درماني -ي سطوح خدمت آموزش عالي و بهداشت )7

 ،   هاي توسعه شهري و مناطق پيراموني بازارهاي متحول اقتصادي در كانون )8

  نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتگاهينحوه ارتباط عناصر تشكيل دهنده  -ب

مركـز كـانون توسـعه     -مركزاسـتان  ارتباط بين عناصر يادشده به طور كلي در چـارچوب ارتبـاطي    
ايـن ارتبـاط دو طرفـه و شـامل ارتبـاط خـدمت رسـاني و         .گيـرد  شكل مـي  مناطق پيراموني -شهري
شـود كـه    همچنـين توجـه مـي   . گيري، ارائه خدمات بازرگاني و گسترش بازارها خواهـد بـود   خدمت

خدماتي خواهد بـود و نـافي خطـوط     -چارچوب ارتباطي باال يك چارچوب كاركردي اقتصادي
  .ها نخواهد بود ناداري مركز استان با مركز شهرستا -ارتباط سياسي 
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نيز و هدف توسعه بندي ارائه خدمات  برگيرنده يك فرم خاص از سطحارتباط مورد نظر به طور ضمني در 
شهرسـتاني و   گانـه بـاال داري ارتبـاط بـين     9هـاي   هر چند ناگفته آشكار است كه همه كـانون : باشد مي
، سـطح  ها ، شبكهصنعتي، هاي اقتصادي ظرفيتاما از نظر ، مجاور هستندهاي  ، حداقل با استاناستاني بين

  :سطح قرار دارند سهعوامل مشابه ديگر، در ، و )محلي/ استاني/ فراملي (كاركرد 

   .شامل اهواز، با كاركردهاي فراملي و استاني سطح يكم -

 بــا ]بنـدر امـام خمينـي    -بنـدر ماهشـهر   [و  ]خرمشـهر  -آبـادان  [دو كـانون   شـامل  سـطح دوم  -
تر  ضعيفاز نظر ارتباطات فراملي كه دزفول كانون و   تر از اهواز فراملي و استاني ضعيفكاركردهاي 

اما به دليل توانمندي اقتصادي و است، امام خميني  -خرمشهر و بندر ماهشهر  -آبادانكانون دو از 
  . بندي است در اين گروه قابل طبقهو برون استاني نقش برجسته درون استاني 

 و سوسـنگرد، بـا كاركردهـاي   مسجدسليمان، ايـذه   ،بهبهان، رامهرمز  شامل پنج كانون سطح سوم -
 .است تاني و محليبين استاني، درون اس

استان خوزستان آن است كه اين اختالف سطح تا جايي كه ممكن است از طريـق   آمايشمطالعات هدف 
اي شرق، شـمال شـرق و يـك     حاشيهفعلي كه در مناطق تر  ضعيف كانون نسبتاً 5افزايش توان اقتصادي 

به سطح باالتري بهبود يابد به طـوري كـه منـاطق پيرامـوني ايـن      مورد نيز در نوار مرزي غرب قرار دارد 
هـا   ايـن كـانون  مركـز  ، نيازهاي خود را از )اهواز(كمتري به كانون سطح يكم مراجعات بتوانند با ها  كانون

هـاي اجتمـاعي و رشـد و     كاهش عدم تعادل، كـاهش هزينـه   مين نمايند، كه اين به معناي عدم تمركز،أت
  .توسعه اقتصادي است

در ارائـه   منـاطق پيرامـوني   -مركز كانون توسعه شـهري  -مركزاستان مشابه اين نوع ارتباط بين 
نيز  ،)مجموعه -منظومه  - ناحيه(درماني و سلسله مراتب خدمات روستايي  -خدمات آموزشي، بهداشتي 

 .شوند هاي حمل و نقل نيز در همين چارچوب تنظيم مي ت و شبكهبيني شده اس پيش
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 در گاهي بندي كلي الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتشكل -7- 7 جدول
 استان خوزستان آمايشمطالعات 

  شماره منطقه و
 نام مركز ناحيه

 مجموعهنام مركز   نام مركز منظومه نام شهرستان

  1منطقه 
 اهواز

  اهواز  اهواز

  اهواز
  غيزانيه
 الهايي
 )گيبريك(عناقچه

 حميديه حميديه
 حميديه

 عالونه فاي
  )گمبوعه بزرگ(جهاد 

 )شيرين شهر(كوت عبداله  كارون
 شيرين شهر
 )صفحه يك(اسماعيليه 

 مالثاني  مالثاني باوي
 ويس

 11 4 4 جمع منطقه

  2 منطقه
 آبادان

 آبادان
  آبادان  آبادان

 )ثوامر(شالهي 

 اروند كنار  
 اروندكنار 
  كوت شوف

 خرمشهر
 خرمشهر

 خرمشهر
 )پل نو(حومه غربي 
)ام الخرين(غرب كارون 

 مينو شهر )مينو شهر(جزيره مينو 
 8  4 2 جمع منطقه

  3منطقه 
 بندر ماهشهر

 ماهشهربندر  بندر ماهشهر
  بندر ماهشهر

 شهرك شهيد چمران

 هنديجان هنديجان
 هنديجان

 چم خلف عيسي

 شادگان
 شادگان

 شادگان
 )بوزي سيف(بوزي 
 جفال

 )غربيه(حسيني 
)خروسي جنوبي(خنافره 

 دارخوين
 دارخوين

 )نهرجديد( آبشار
 11 4 3 جمع منطقه
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در  گاهي بندي كلي الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتشكل-7-7 جدولادامه 
  استان خوزستان آمايشمطالعات 

  شماره منطقه و
 نام مركز ناحيه

 نام مركز مجموعه  نام مركز منظومه نام شهرستان

  4منطقه 
  دزفول

 دزفول

  دزفول
 دزفول

 شهرك امام خميني
)شهرك محمد بن جعفر(اي قبله

 چغاميش چغاميش

  )سالند(سردشت 

 ماهور برنجي
 )سالند(سردشت 
 دله چنار

 )گوشه(سيدولي الدين 

 انديمشك

 انديمشك
 انديمشك
 شهر بابك

 )حسينيه(الوار گرمسيري 
 حسينيه
 )سرخكان(قيالب 

 مازو

 شوش

 شوش
 شوش

 )شهرك بهرام(بن معلي 
 )صالح دشت(سرخه 

 )رشك شاور( شاوور 
 رشك شاوور

 شيخ علي اصغر

 )عبدالخان علوان(سيد عباس 
 )عبدالخان(سيد عباس 
 )مزرعه يك(آهو دشت 

 شوشتر
  

 شوشتر
 شوشتر

 )در خزينه(شهيد مدرس 
 )مهدي آباد(آباد شمالي  ميان

 )عرب حسن(آباد  ميان
 )عرب حسن(آباد  ميان

 )گوريه(شعيبيه 

  گتوند گتوند
 گتوند
 )سماله(عقبي 

 جنت مكان
 28 11 5 جمع منطقه
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در  گاهي بندي كلي الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي مراكز سكونتشكل-7-7 جدولادامه 
  استان خوزستان آمايشمطالعات 

  شماره منطقه و
 نام مركز ناحيه

 مركز مجموعهنام   نام مركز منظومه نام شهرستان

  7منطقه 
 مسجد سليمان

 مسجد سليمان مسجد سليمان
 مسجد سليمان

 تمبي گلگير
 )هفت شهيدان(جهانگيري 

  )قلعه خواجه(انديكا  انديكا

 )پا آبشال(شالل 
 قلعه خواجه

 كوشكك كوشك
  آبژدان

  اللي  اللي
 اللي

 )دره بوري(سادات 
 تراز

 10 3 3 جمع منطقه

  5منطقه 
 بهبهان

 بهبهان
  بهبهان

 بهبهان
 )مشهد(

 دودانگه بزرگ

 )سردشت( زيدون
 سردشت
 درونك

 اميديه اميديه
 اميديه

 حبابه عليا
 جايزان

 آغاجاري  آغاجاري آغاجاري
 9 4 3 جمع منطقه

  8منطقه 
 ايذه

  ايذه

  ايذه

 ايذه
 )كهبادو(حومه شرقي 

 )چنارستان(هاليجان 
 )جنگه(سوسن شرقي 

 )پشت بيان(بيان 
 پشت بيان

 )ترشك(سوسن غربي 

  دهدز

 )چم ريحان(مرغا 
)دهنو كيزوك(دنباله رود جنوبي 
 )باجول(دنباله رود شمالي 

  دهدز
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در  گاهي سكونت بندي كلي الگوي استقرار و نظام سلسله مراتبي مراكزشكل-7-7 جدولادامه 
  استان خوزستان آمايشمطالعات 

  شماره منطقه و
 نام مركز ناحيه

 نام مركز مجموعه  نام مركز منظومه نام شهرستان

  ادامه 
  8منطقه 
 ايذه

 باغملك
 

 باغملك
 باغملك
 قلعه تل

 )دورتو(هپرو 

  صيدون
 صيدون شمالي
مركزيت رود (صيدون جنوبي 

 )ريز

 )شهرك ميداوود(ميداوود 
  ميداوود

 )داالن(سرله 
 17 6 2 جمع منطقه

  6منطقه 
 رامهرمز

  رامهرمز رامهرمز

 رامهرمز
  )مربچه(حومه غربي 

 )رستم آباد(حومه شرقي 
 سلطان آباد
  )باوج(ابوالفارس 

  رامشير رامشير
 رامشير
  )مشراگه(آزاده 
 عبدليه

 هفتگل  هفتگل  هفتگل
 رغيوه

 10 3 3 جمع منطقه

  9منطقه 
 سوسنگرد

  سوسنگرد دشت آزادگان

 سوسنگرد
 بستان

  )جليزي حنظله(اهللا اكبر
 برديه يك

 هويزه  هويزه هويزه
 رفيع

 6 2 2 جمع منطقه
 110 41 27 جمع استان

در  ريزي انطباق با مناطق برنامه. ساماندهي فضاها و مراكز روستايي استان خوزستان، ويرايش دوم، طرحريزي توسعه روستايي استان خوزستان دفتر برنامه:مأخذ
  1392سال  -استان خوزستان  آمايشمطالعات توسط  ،فصل هفتم
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آمـوزش، سـالمت، تـأمين    (تبيين الگوي توزيع خدمات اجتمـاعي   -7-2-3
  در سطح مناطق...) اجتماعي و 

عناصر پيراموني، يا  -در توزيع خدمات اجتماعي نيز در هماهنگي با طرح كلي، ارتباط بين عناصر مركزي 
مركـز كـانون    -مركزاستان ارتباطي كلي چارچوب به عبارت ديگر بين سطوح مختلف ارائه خدمت در 

  . گيرد شكل مي مناطق پيراموني -توسعه شهري

درمـاني   -بهداشـتي  ايـن الگـو شـامل عناصـر مراكـز       روستايي -درمان شهري  -در زمينه بهداشت 
   .باشـد  مـي  خانه بهداشت و پايگاه بهداشت شهري و روسـتايي روستايي،  -مراكز بهداشتي شهري  شهري،

هـاي توسـعه    درماني شـهري مسـتقر در كـانون    -در الگوي توزيع خدمات در اين زمينه، مراكز بهداشتي 
دهنـد و بـر عكـس بيمـاران بـراي دريافـت خـدمات         يي خدمات ارائه ميشهري به مراكز بهداشتي روستا

، از پايگـاه بهداشـت روسـتايي بـه     تا باالترين سطح حترين سط درماني برتر به ترتيب از پايين -بهداشتي 
درمـاني شـهري مراجعـه     -خانه بهداشت روستايي و سپس به مراكز بهداشتي روستايي و مراكز بهداشتي 

مسـتقر  هـاي توسـعه شـهري     درماني شـهري در كـانون   -ي مراكز بهداشتي اخير يعن نمايند كه سطح مي
  .هستند

مانند  ،)هاي توسعه شهري قرار ندارند كه در مجموعه كانون(نكته قابل توجه آن است كه شهرهاي منفرد 
  .مند خواهند بود خود بهرهدرماني  -قبل از مراكز بهداشتي 

ايـن   .استان بـه خـوبي برقـرار شـده اسـت      آمايشوسعه در برنامه ارتباط بين طرح سالمت و محورهاي ت
استان خوزسـتان، در   آمايشبا يادآوري از فصل دوم مطالعات . نشان داده شده است 3-7انطباق در نقشه 

بنـدي برخـورداري از    از نظـر سـطح  هاي اسـتان   هرستانش در حال حاضر شدمالحظه  4-3-1-1-2بند 
  :وح زير قرار دارندمراكز و خدمات درماني در سط

  سطح يكم،شهرستان اهواز در  -

  سطح دوم،دزفول در   شهرستان -
  سطح سوم،آبادان، بندر ماهشهر، بهبهان، مسجد سليمان و شوش در هاي  شهرستان -
  چهارم، سطح  ملك، رامهرمز، سوسنگرد، و خرمشهر، در ي اللي، ايذه، باغها شهرستان -
 . قرار دارند سطوح بعديها در  و ساير شهرستان -
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ق انطباهاي توسعه شهري  طرح سلسله مراتب ارجاع وزارت بهداشت با طرح كانون، اما براي افق آمايش
مركز دزفول، مسجد سـليمان، ايـذه، رامهرمـز، بهبهـان، بنـدر       8در اين طرح ). 8-7نقشه (مناسبي دارد، 

جمعـاً  (مركز ياد شده، به عالوه اهـواز   8و هر يك از شوند  ماهشهر، آبادان و سوسنگرد به اهواز متصل مي
به عنوان مثال اين خط از شهرستان هفتگل بـه  . دهند استان را پوشش مي هاي ، ساير شهرستان)كانون 9

، و رامهرمز به اهواز )مركز كانون توسعه در آمايش و مركز سطح دوم در طرح سالمت(شهرستان رامهرمز 
  .شود ، منتهي مي)مركز سطح يكم در طرح سالمت(

مـورد  چهـار  بـه جـز   كامل است و در رده بعدي نيـز  هاي توسعه شهري  مركز باال با طرح كانون 9انطباق 
ارتباط شادگان، اميديه و شوشتر به اهواز در طرح سالمت در حالي كـه در طـرح آمـايش ارتبـاط     (تفاوت 

ارتبـاط  همچنـين  . شـود  ار مـي شادگان به آبادان، ارتباط اميديه به بهبهان و ارتباط شوشتر به دزفول برقر
، در ساير موارد يكسـان  )رامشير به بندر ماهشهر در طرح سالمت و ارتباط آن به رامهرمز در طرح آمايش

  .است

امكانـات ارائـه خـدمات    ، منطبق بـا طـرح سـالمت،    ارتقاي سطح خدمت مناطق در مطالعات آمايش
كـانون ديگـر    8مركـز  . قـرار خواهـد داشـت    1كانون شهري با مركز اهواز مانند قبل در سطح درماني در 

 2 و  1 اكنـون در سـطح   در نتيجه بجز شهر اهواز و دزفول كه هـم (قرار خواهد داشت  2همگي در سطح 
طوري كـه هـر يـك از     به. ارتقا خواهند يافت، 2سطح به هاي توسعه شهري  كانوند، ساير مراكز نقرار دار
دستيابي به چنين سطحي . ق پيراموني تا اين سطح ارائه نمايندها بتوانند نياز خدمات درماني مناط كانون

هـا بـين سـطوح بسـيار متفـاوت       تعـادل  عدم تمركز، كاهش عدمدر اينجا نيز به معناي ها  براي اين كانون
خواهـد   اين مناطقهمگام هاي اجتماعي دستيابي به خدمات برتر و در نتيجه توسعه  فعلي، كاهش هزينه

  .گيرند هاي استان قرار مي سطح سوم، ساير مركز شهرستاندر سطح بعدي، . بود
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  )آمايشانطباق طرح سالمت و مطالعات (سلسله مراتب ارجاع پزشك در استان خوزستان  -3-7 نقشه
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  فعاليت بندي نظام خدمات برتر با توجه به قلمروها و مراكز زيست و سطح - 4- 2- 7
  در زمينه آموزش عالي -1- 4- 2- 7

در ايـن  . شـود  اسـتان پيشـنهاد مـي    آمايشاي كردن سلسله مراتب آموزش عالي، توسط مطالعات  منطقه
و كـاربردي   -هاي علمـي   شامل دانشگاه آزاد، پيام نور، مجتمع(سسات آموزش عالي ؤهمه مبندي  منطقه

در هـر   ،)هـاي اجرايـي   سسات آموزشي دستگاهؤدولتي و مسسات آموزشي ؤم ،ها فقط به استثناي دانشگاه
به مراكز دانشگاهي مـرتبط خـود در آن    يعني(كانون توسعه شهري و مناطق پيراموني آن به مركز كانون 

حـوزه   27سسات آمـوزش عـالي بـه جـاي     ؤسسات اين مؤدر نتيجه ارتباط م. متصل خواهند شد ،)كانون
و سپس ارتباط هريك از اين مركز منطقـه   شود سعه شهري برقرار ميمركز كانون تو 9شهرستاني، تنها با 

  .شود تر برقرار مي سسات آموزش عالي سطوح پايينؤگانه با م 9

  بندي در حال حاضر سطح

تر به منظور حمايت از توسـعه منـاطق    فهاي ضعي كانونمندي  در اين زمينه نيز هدف، ارتقاي سطح بهره
نشـان   30-2نقشـه  استان خوزسـتان،   آمايشبا يادآوري از فصل دوم مطالعات . تر استان است مانده عقب
بندي برخورداري از مراكز و خـدمات آمـوزش    از نظر سطحهاي استان  شهرستاندر حال حاضر داد كه  مي

  :عالي در سطوح زير قرار دارند
  سطح يكم،شهرستان اهواز در  -
  سطح دوم،دزفول در   شهرستان -
  سطح سوم،آبادان، اميديه، بندر ماهشهر و مسجد سليمان در هاي  تانشهرس -
   چهارم،سطح  ي خرمشهر، بهبهان، شوشتر و ايذه درها شهرستان -
  . قرار دارند سطوح بعديها در  و ساير شهرستان -

  مناطق از نظر آموزش عاليبندي  سطحارتقاي 

هـدف  . برخـورداري بسـيار زيـاد اسـت    هـاي   و تفـاوت  نمايـد  وضعيت فعلي از منطق مناسبي پيروي نمي
 هاي توسعه شـهري  بندي كانون سطح هيابد و هم ب ءبندي هم ارتقا مطالعات آمايش آن است كه اين سطح

سـطح برخـورداري از مراكـز و خـدمات آمـوزش عـالي در مراكـز        شود  اين پيشنهاد ميبنابر. نزديك شود
و همچنين در ادامـه   4-7باالتري كه طبق نقشه سطوح به  آمايشتا افق برنامه هاي توسعه شهري  كانون

   :يابد ءارتقاآمده است 
 ،سطح يكمپابرجا در اهواز  )1

 ،سطح دومبه  ءارتقاخرمشهر،  -آبادان  )2
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 سطح دومبه  ءارتقاماهشهر،  )3

 ، سطح دومپابرجا در دزفول،  )4

 ،سطح سومبه  ءارتقابهبهان  )5

 سومسطح به  ءارتقاهرمز مرا )6

 ،سومسطح به  ءارتقاايذه  )7

 سطح سوم،پابرجا در مسجد سليمان  )8

 ،سومسطح به  ءارتقاسوسنگرد  )9

سطح به سـه سـطح، بـه معنـي      5كانون يادشده از حداقل  9مركز  در اينجا نيز كاهش فاصله
تر، كـاهش عـدم تمركـز،     هاي ضعيف ارتقاي سطح كانونتر،  برقرار يك سلسله مراتب منطقي

تـر و در   هاي ضعيف بهبود شرايط اقتصادي كانونتر،  مانده كاهش عدم تعادل، رونق مناطق عقب
  .باشد استان مي آمايشراستاي اهداف 

درمـان   -در زمينـه بهداشـت   بندي  برخالف سطح: چند نكته مهم وجود دارد بندي در ارتباط با اين سطح
عمـل بسـيار    درآموزش عـالي  بندي  مطرح شد، اجرايي كردن سطح 3-2-7روستايي كه در بند  - شهري

روستايي يك وزارتخانـه مسـئول وجـود دارد كـه      - درمان شهريو  در بخش بهداشت. مشكل خواهد بود
درمـان و طـرح    - هـاي بهداشـت   ريـزي شـبكه   شود و سابقه برنامه ريزي مي از آن طريق برنامه ،همه امور

و  وزارت علـوم  امـا در بخـش آمـوزش عـالي،     .ريـزي ايـن بخـش اسـت     سالمت مؤيد كارآيي نظام برنامـه 
و بخـش خصوصـي   وابسته بـه دولـت،   ي شمؤسسات آموزهاي سراسري، آزاد، پيام نور،  دانشگاهتحقيقات، 

 فضـايي  توزيـع  .شود انقالب فرهنگي هدايت ميعالي  طريق شوراياز ريزي متمركز  برنامهفعاليت دارند و 
هـا در وضـعيت فعلـي     نآهـاي تخصصـي    و توزيـع رشـته  مؤسسـات آموزشـي بـاال    و هـا   مجموع دانشگاه

اي از بـازار   در بررسي جداگانـه  .اي است در ارتباط با نيازهاي منطقهمناسب يك انظباط نبود دهنده  نشان
رشد سريع پذيرش دانشـگاه آزاد و در يـك دهـه بعـد در     مشاهده شد كه ، كار استان و تعداد دانشجويان

در اسـتان خوزسـتان   آموختگاني كه از اين مجموعـه   دانشتعداد دانشگاه پيام نور علت اصلي آن بوده كه 
شـوند و   كه از بازار كار استان خـارج مـي  باشد تعدادي  برابر 7در هر سال بيش از  شوند التحصيل مي فارغ

با بيكاري بيشتر از متوسط ها  لتحصيالن دانشگاها انان و به خصوص فارغاين در حالي است كه بازار كار جو
اي نيـز نيازمنـد    هاي تحصيلي با نيازهاي منطقـه  ، انطباق رشته از تعداد دانشجويانصرف نظر  .روبرو است

مـديريت  "گيـرد، تـالش    ريزي در اين زمينه خارج از استان صورت مـي از آنجا كه برنامه. هماهنگي است
   .برقراري اين هماهنگي ضرورت خواهد داشتبراي  "توسعه استان
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  آمايشامكانات و خدمات آموزش عالي در  استان خوزستان در افق طرح بندي  سطح -4-7 نقشه
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  در زمينه گسترش بازارها - 2- 4- 2- 7

فصـل ششـم    هايي از آن در گـزارش  در زمينه گسترش بازارها اقدامات متنوعي قابل انجام است كه نمونه
الگـوي اصـلي بـراي قـرار دادن      مطرح شده استچنانكه قبالً . زمين مطرح شده استسر آمايشمطالعات 

اهم رفـ از مسـير   هاي توسعه شـهري  تر استان در مدار توسعه، از طريق حمايت از كانون مانده مناطق عقب
هاي صنعتي و حمايت از اسـتقرار   ايجاد شهرك( ها، حمايت از توسعه صنعت و كشاورزي كردن زيرساخت

هـاي افـزايش    هاي آبرساني و آبياري، كمك بـه اجـراي برنامـه    ها، گسترش شبكه اي مناسب در آنواحده
با رعايت مسـايل محـيط زيسـت    ها  و همه اين(، ارائه خدمات برتر ...)راندمان آبياري و توليد كشاورزي و 

تواننـد   مـي گيـرد   گذاري بخش عمومي صـورت مـي   موارد كه با سرمايهاين . گذرد ، مي)طبيعي و فرهنگي
خدمات بازرگاني  رود ميانتظار  بديهي است در اين صورت. موتور توسعه اين مناطق را به حركت درآورند

، نيز به دنبال ...)مانند حمل و نقل، هتل و رستوران، بانك و بيمه، مستغالت (و اقتصادي بخش خصوصي 
ر، يعنـي رشـد خـدمات بازرگـاني و     در همين حال اين فرآيند اخي. رشد اقتصادي اين مناطق توسعه يابد

سـرعت و اسـتحكام بخشـيد كـه در ادامـه      هـا   محـرك تـوان بـا بعضـي از     اقتصادي اين مناطق را نيز مي
ها نه تنها در سطح مركـز اسـتان بلكـه حـداقل در      رود اين نمونه انتظار مي. شود هايي از آن ارائه مي نمونه

  :ا درآينداستان به اجرريزي  منطقه برنامه 9سطح مركز هر 

  فصلي و دائمي  هاي ايجاد نمايشگاه -الف

تـرين   هـاي ذينفـع يكـي از مهـم     ه براي ايجاد و توسعه روابط بين گروفصلي و دائمي  هاي ايجاد نمايشگاه
هـاي اجرايـي    هتواند با حمايت اوليـه دسـتگا   اين بازارها مي. دهد گسترش بازارها را تشكيل ميهاي  بخش

  :ها عبارتند از نمونه اين نمايشگاه. كليه امور آن به بخش خصوصي واگذار شوداندازي شوند و سپس  راه

 : نمايشگاه محصوالت كشاورزي محلي به منظور )1

 برقراري ارتباط مستقيم بين توليد كننده و مصرف كننده، -

گـذاري در   برقراري ارتباط بين توليد كننده كشاورزي و نوآوران صنعتي بـه منظـور سـرمايه    -
 ، اندازي صنايع غذايي زاريابي فروش محصول و يا راهفرآوري و با

 .اين نيازها براي كشاورزانمين مستقيم أهاي كشاورزي و ادوات كشاورزي به منظور ت نمايشگاه نهاده - 

هـاي محلـي و    و با اسـتفاده از نهـاده  هاي كوچك  نمايشگاه فرآوري محصوالت كشاورزي در مقياس )2
ـ  بهداشتي  راندمان باال براي شستشويانرژي خورشيدي مانند تكنولوژي با  ا محصوالت كشـاورزي ب

استفاده از انرژي خورشيدي در و آب و بازيافت آب و هدايت مجدد به مزرعه مصرف  ،هاي كم روش
 فرآوري سبزيجات، پياز و موارد مشابه،
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 بـين گـذاري   سـرمايه  هاي ارائه فرصت به منظورهاي صنعتي  نمايشگاه محصوالت صنعتي و كارخانه )3
 ،نياز صنعتگذار و  سرمايه

گران براي  نمايشگاه قطعات مورد نياز صنعت نفت، صنايع شيميايي و پتروشيمي و دعوت از صنعت )4
 مشاركت در ساخت،

هاي سبك بـراي توليـد محصـوالت صـنعتي در      انواع كارخانهاندازي  نمايشگاه تكنولوژي ايجاد و راه )5
ي و هـدايت آن بـه   ا هاي كوچك محلي و منطقـه  اي براي جذب سرمايه هاي محلي و منطقه مقياس

 سمت توليد،

ها و  براي شركت در اين نمايشگاه ،)و بورس استانها  نمايندگان بانك( دعوت از حضور بخش مالي  )6
هـاي   فرصتدر مردم و بخش خصوصي گذاري  و سرمايهمشاركت ذب جمناسب براي هاي  ارائه طرح
  گذاري در استان و منطقه، سرمايه

هـاي   ، شـركت مانند نمايندگان بيمـه  (هاي بازرگاني خصوصي  حضور نمايندگاني از بخش دعوت از )7
بـا   هـاي مشـاركت   براي ارائه طرح ،)المللي هاي حمل و نقل داخلي و بين شركت صادرات و واردات،

  ،گذاران توليدكنندگان و سرمايه

  " سراس"هاي مهندسي  اندازي شركت ايجاد و راه -ب

و  گـذاري، سـاخت   سـرمايه " مهندسـي  هـاي  انـدازي شـركت   گسترش بازار ايجاد و راهيكي ديگر از اركان 
فعاليـت را  اين . گذاران است صنعتي و سپس انتقال سهام در بازار بورس به سرمايههاي  اندازي كارخانه راه
هـدف  . ناميـد  "سسرا"يا  "انتقال سهام -اندازي  راه -ساخت  -گذاري  سرمايه"اختصار توان به  مي
اقعيـت آن  و. باشـد  هاي كوچك محلي و انتقال آن به بخـش صـنعت مـي    آوري سرمايه ها جمع ن شركتاي

تـوان  "، "كافي سرمايه"، "دانش"عوامل يك از  هيچهاي اندك و پراكنده  با سرمايهاست كه افراد معمولي 
واحـدهاي كوچـك و بـزرگ بخـش     . را ندارند واحدهاي صنعتي "مديريت توليد"و  "اندازي راه"، "ساخت

آن را بـا ديگـران   واحد صنعتي افـدام نمايـد، معمـوالً    اندازي يك  گذاري و راه خصوصي نيز اگر به سرمايه
بـه   ماننـد و معمـوالً   در بـازار سـرگردان مـي    هاي كوچـك معمـوالً   اين روال سرمايهدر . شوند شريك نمي

  .يابند مي راه داللي سوقو هاي سوداگرانه  فعاليت

انتقـال سـهام بـه افـراد      ،تر از همه مهماندازي و  ساخت، راهها در  آنها كه رسالت  گونه شركت بنابراين اين
اساسـنامه   در و بايد با حمايت و نظارت بخش عمـومي ايجـاد شـوند   است  )هاي كوچك سرمايه(معمولي 

 اين صورت پذيره نويسي براي سهامدر  .گرددها قيد  انتقال سهام به عنوان وظيفه اصلي اين شركتها  آن
  .نمايد مين سرمايه اوليه كمك ميأانجام شود كه به تاز همان ابتدا و قبل از ساخت نيز حتي تواند  مي
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چه به صورت پذيره نويسي قبل از ساخت، و چـه فـروش سـهام    ، اندازي شده با فروش سهام واحدهاي راه
شود و سرمايه الزم بـراي احـداث واحـدهاي بعـدي      تجديد ميها  سرمايه اين شركت مرتباًبعد از ساخت، 

  .شود فراهم مي

 هاي كوچك و هدايت آن به توليـد و اشـتغال   آوري سرمايه جمع، عالوه بر "سسرا"هاي  اندازي شركت راه
و در نتيجه افزايش توان اقتصادي استان، از جنبه اقتصاد كـالن   ،)داريبر زمان بهرهدر زمان احداث و در (

    . كند نيز با كاهش حجم نقدينگي سرگردان به كاهش تورم ناشي از حجم پول نيز كمك مي

به . باشد مي افزايش توان مهندسي استان، "سسرا"هاي مهندسي  اندازي شركت هاي راه يكي ديگر از فايده
نمايند، افزايش توان صنعتي و افـزايش    كوچك آغاز مي واحدهاي صنعتياحداث از ها  مرور كه اين شركت

با توان افزوده شده  عظيم مهندسي صنعتيهاي  شركتها را به  آن ،ها در اين زمينه دانش متراكم شده آن
هايي اسـت كـه بـه سـاخت و     نمايـد كـه ارزش آن بسـيار بـاالتر از واحـد      در طراحي و ساخت تبديل مي

برداري براي  و بهره تجربه و دانش متراكم مهندسي ساختاين . نمايند ها اقدام مي برداري و انتقال آن بهره
در  المللي هاي بسيار قدرتمند ملي و بين شركتها به  كشور بسيار ارزشمند خواهد بود زيرا همين شركت

يابد،  دريج گسترش ميها در طراحي و ساخت به ت شوند و توان فني آن زمينه مهندسي ساخت تبديل مي
تقويـت فشـار،   هـاي   نيروگـاه، خطـوط لولـه، ايسـتگاه    بنـدر،   سـد، پـل،  از واحد صنعتي به طراحي جاده، 

  .هاي جديد آالت صنعتي، و در نهايت به توسعه تكنولوژي پااليشگاه، و ماشين

اعالم اين موضوع و ارائه تبليغات ساده و صادقانه براي مردم رود  ، انتظار مياز نظر اجتماعي از سوي ديگر
.... شركت مهندسي ساخت و توسـعه صـنعت   " انـدازي  راهاستان و يا يك شهرستان خاص در مورد 

  مـثالً  ....شـركت مهندسـي سـاخت و توسـعه صـنعت      "اندازي  راه، يا اعالم  "استان خوزستان
كـه ايـن شـركت بـا ضـمانت دولـت بـا كمـك          اعالم اينو  "رامهرمزيا شهرستان  شهرستان بهبهان

مردم به ساخت فالن كارخانه در فالن نقطه مشـخص اقـدام خواهـد نمـود و بـه ايـن        هاي محلي سرمايه
يا اسـتان بـراي    و/ ترتيب در خدمت توسعه اين شهرستان قرار خواهد گرفت و دعوت از مردم شهرستان 

سهام در درجه نخست به ساكنين همان شهرسـتان  عالم اينكه و ا گذاري و پذيره نويسي سهام آن سرمايه
هاي طبيعي مردم بـه آبـاداني    ، با توجه به گرايشجذب اعتماد مردم، و در صورت موفقيت شود واگذار مي

  .خواهد داشت اجتماعي بسيار مثبتموطن خود اثر 

سـرزمين و آب و  وابسـتگي بـه    ،هـاي توليـدي   سهامدار كردن مردم در سرمايهبه عالوه از نظر اجتماعي، 
بـديهي اسـت بـا    . انجامـد  ، ميهمبستگي اجتماعي و تقويت هويت اجتماعيو به  دهد خاك را افزايش مي

حسـاس امنيـت   ا"شناسـان   بر اساس نظـر جامعـه  رونق گرفتن توليد و اشتغال و بهبود شرايط اقتصادي، 
هـاي   اي جاي خود را به گرايش ي و فرقهقوم هاي گرايشانجامد و  به تقويت همبستگي ملي مي "اقتصادي
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هـاي   كـه گـرايش   اقتصـادي اسـت   -احسـاس عـدم امنيـت سياسـي     دهند، زيرا تنها در وضعيت  ملي مي
   .شود محتاطانه قومي تقويت مي

بديهي است ميزان پذيرش و مشاركت مردم در اين فعاليت بستگي زيادي به ميـزان سـرمايه   
هـاي مهندسـي   شـركت  اندازي بنابراين در صورت تشكيل و راه. دارد) اعتماد مردم(اجتماعي 

ها و نوع پـروژه، ميـزان   ريزي اجرايي براي تعيين اولويت شهرستانساخت و توسعه، در برنامه
  . ها بايد به دقت بررسي شودسرمايه اجتماعي شهرستان

  هاي زيربنايي گذاري بخش خصوصي در سرمايهباز كردن فضاي فعاليت  -پ

هاي عمراني با  گسترش دامنه مشاركت بخش خصوصي در اجراي پروژه ر از اركان گسترش بازار،يكي ديگ
هـاي مهندسـي سـاخت و     به عنـوان مثـال حمايـت از ايجـاد شـركت     . بخش خصوصي استهمان زينه ه

هزينه در اين صورت فالن شركت مهندسي با . "آبادان -اهوازراه بزرگ "برداري بزرگراه به عنوان مثال  بهره
مين أتواند تحت نظارت بخش عمومي مقـداري از سـرمايه را نيـز از طريـق فـروش سـهام تـ        كه مي(خود 
راه مذكور اقدام نمايد و هزينه خود را با بازگشت مناسب تا مـدت معينـي از   نسبت به احداث بزرگ ،)نمايد

خواهـد شـد و   در ايـن صـورت بودجـه عمـومي صـرف احـداث ايـن راه ن       . مين نمايدأمحل اخذ عوارض ت
هـاي اجرايـي،    هاي اداري وزارت راه نيز بسيار كاهش خواهد يافت و عمليات آن نيز به تهيـه نقشـه   هزينه

  . برداري محدود خواهد شد نظارت بر ساخت و بهره

قانون برنامه پنجم در زمينه احداث نيروگاه  .پذير است هاي مختلف امكان در زمينهگذاري  سرمايهاين نوع 
هاي آبرسـاني و آبيـاري و مـوارد ديگـري چنـين       راه، احداث سدهاي كوچك و احداث شبكه برق، احداث

هاي قانوني و حتي سـعي بـر    استفاده از اين ظرفيت. هايي داده است و حتي تشويق نيز نموده است اجازه
ينـد  داليل حمايت از اين فرآ. ها بسيار به نفع توسعه اقتصادي استان است وسعت بخشيدن به اين ظرفيت

هاي پراكنده  استفاده از سرمايهبه اختصار عبارتند از  "سسرا"هاي مهندسي  تشكيل شركتمانند  نيز عيناً
استان، توسعه اقتصادي، بهبود اشتغال و كاهش تـورم  اجرايي  -بخش خصوصي، تقويت ظرفيت مهندسي 

  .و تقويت حس مشاركت مردم و بهبود امنيت اجتماعي استان

هاي اصلي زيربنايي با توجه به ساختار فضايي قلمروها  طراحي شبكه -7-2-5
  و مراكز زيست و فعاليت

  اي جاده شبكه حمل و نقل -الف

وضـعيت فعلـي   و  و فعاليـت  تبه ساختار فضايي قلمروها و مراكز زيسـ  اي اصليه طراحي شبكه جادهدر 
اكنـون در   كه همي يها راهپس از تكميل هاي استان  وضعيت جاده. اي و ريلي توجه شده است ادهجشبكه 
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شـود   ميتوجه . ارائه شده است 5-7موجود در نقشه هستند به همراه شبكه ريلي دست تكميل و احداث 
ايـن محورهـا عـالوه بـر پوشـش درون اسـتاني و بـين        . هسـتند ملي كه بعضي از محورها داراي عملكرد 

 - اهـواز  -ند محـور بنـدر امـام خمينـي    ها دارند مان شهرستاني نقش مهمي در پيوند استان با ساير استان
المللي كشور از طريق  در واقع ارتباط بينهاي مسير،  ن كه عالوه بر گذر از شهرستانادزفول به سمت تهر

  .نمايد كشور را برقرار ميبندر امام خميني به مركز 

از بندر امام خميني به اهواز و از آبادان و خرمشـهر بـه اهـواز و در ادامـه از      ،جنوب به شمالفعلي محور 
هـاي   تـرين محـور اسـتان اسـت كـه در قسـمت       اهواز به دزفول و استان لرستان و مركز كشور پر ترافيك

اين در حـالي اسـت   . روبرو استاي  تراكم ترافيك و افت سطح خدمت جادهبا شمالي استان از هم اكنون 
حال حاضر به علت شرايط ركود اقتصـادي و كـاهش درآمـدهاي ارزي كشـور، واردات كشـور نيـز       كه در 

المللـي   نقش ملي خود را تجارت بـين  آمايشاز آنجا كه بندر امام خميني تا افق طرح . كاهش يافته است
مناطق ساحلي اين بندر به تهران در مقايسه با هر بندر ديگر تر بودن  با توجه به نزديكايفا خواهد كرد و 

بنـابر ايـن توسـعه    . رود نقش آن در تجارت خارجي كشور افزايش يابـد  جنوب، به طور منطقي انتظار مي
  .به نياز ملي قابل توجيه است پاسخگويي برايظرفيت اين محور 

دزفـول يـك    - گتونـد   - اللـي   - مسجدسـليمان   - هفتگل - رامهرمز  - رامشير  - احداث مسير بندر ماهشهر 
دزفـول، بنـدر    - اهـواز   - دهد كه عـالوه بـر مسـير بنـدر ماهشـهر       جنوب به شمال را شكل ميمحور جديد 

اين محور تنها بـه عنـوان   . دهد محور قديمي را كاهش مينمايد و بار ترافيك  ماهشهر را به دزفول متصل مي
 شـهري هـاي توسـعه    كـانون  4يك محور جنوب شمال با كاركرد ملي پيشنهاد نشده است، بلكه اين محـور  

به عالوه زمينه اتصـال كـانون   . ماهشهر، رامهرمز، مسجد سليمان و دزفول را به يكديگر متصل مي نمايد بندر
تـرين بخـش توسـعه شـبكه بـراي       اين محور كليـدي  .شود توسعه شهري بهبهان به اين محور نيز فراهم مي

  .هري اين منطقه استهاي توسعه ش تقويت اقتصاد منطقه شرق و شمال شرق استان و ارتباط كانون

 مرزي غرب با گذر از شوش به سوسنگرد و اهواز بـه دليـل  محور پيشنهادي براي گسترش ارتباط در نوار 
حمايت از كانون توسعه شهري سوسنگرد و تقويت ارتبـاط در نـوار مـرزي غـرب و منـاطق پيرامـوني آن       

ادامه اين محور از سوسنگرد و هويزه به سمت خرمشهر در حاشـيه نـوار مـرزي غـرب     . طراحي شده است
ر هـا د ههاي جنگ طراحي شـده اسـت ضـمن آنكـه توسـعه را     بيشتر به دليل تسهيل دسترسي به يادمان

  . حاشيه نوارهاي مرزي نيز به داليل دفاعي قابل توصيه است
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  1392هاي در دست اجراي سال  از تكميل پروژه اي پس شبكه جاده -5-7 نقشه
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و در ادامـه بـه   هنـديجان  محور خليج فارس از خرمشهر و آبادان به بندر امام خميني، بنـدر ماهشـهر تـا    
ملي است و ارتبـاط نقـاط سـاحلي را     وژهخواستگاه اين پر. رهاي ساحلي استترين محو بوشهر نيز از قوي

بين بندر امام خمينـي و  نمايد به عالوه در جهت نقل و انتقال  در كناره خليج فارس به يكديگر متصل مي
و گازخيز خوزسـتان و   خيز صنايع شيميايي و پتروشيمي دو استان نفتبندر بوشهر و تسهيل ارتباط بين 

  .نقش خواهد داشت بوشهر

هاي همجوار و كشور عـراق  يك دسته ديگر از محورهاي پيشنهادي ارتباط بين استان خوزستان با استان
هـاي  ارتباط بين استان خوزستان با استان لرستان از طريق اللـي و ارتبـاط بـا اسـتان    . نمايدرا برقرار مي

و چهارمحال و بختياري و اصفهان تنها به دليل گسترش ارتباطـات حمـل و   ايالم، كهگيلويه و بوير احمد 
هـاي مـرزي بـراي    تجربه جنگ تحميلـي نشـان داد اسـتان   . ها طراحي نشده استنقل كاال به اين استان

هرچند كـه ارتبـاط   . تقويت توان دفاعي به مسيرهاي گزينه متعددي براي ارتباط با مركز نيازمند هستند
ملك و دهدز با استان اصفهان و چهارمحال بختياري و ارتباط شهرستان رامشـير،   يذه، باغهاي اشهرستان

در . رامهرمز، بهبهان و اميديه با استان بوشهر بر مبناي مبادالت تجاري هم اكنون نيز بسـيار قـوي اسـت   
عراق از طريق  هاي پيش گفته، ارتباط با كشوراين دسته از محورهاي پيشنهادي عالوه بر ارتباط با استان

يك دسته  .چذابه و همچنين از طريق شلمچه نيز در حال حاضر به دليل ارتباط تجاري توصيه شده است
هاي توسعه شـهري يـا مركـز    ديگر از محورها براي كمك به ارتباط مناطق دورني استان، شامل ارتباط كانون

  .ها طراحي شده استشهري و مركز شهرستانهاي توسعه ها به مركز استان و يا ارتباط بين كانونشهرستان

انـد ماننـد   و نهايتاً دسته ديگري از محورها تنها به منظور كاهش تراكم ترافيك طراحي و پيشـنهاد شـده  
هـاي شـرقي   راهي مشراگه كه نقش شـرياني در ارتبـاط بـا همـه اسـتان     كنار گذر اهواز و محور اهواز سه

  . ها اين محور نيز بايد تقويت شوددر نتيجه با توسعه ارتباط به اين استاننمايد و خوزستان با اهواز را ايفا مي

سـاير  . ايجـاد خواهنـد شـد   تـر   هاي با استاندارد پـايين ها از تبديل و تقويت استاندارد راهبخشي از اين راه
 هـا  طـرح توسـعه شـبكه راه   . هاي فرعي استان براي ارائه خدمات درون شهرستاني باقي خواهنـد مانـد   راه

طرح كالن توسـعه شـبكه ريلـي در     به همراهدر افق آمايش هاي اصلي استان  شامل آزادراه، بزرگراه و راه
هـا و  هاي روستايي بـراي ارائـه خـدمت بـه منظومـه     شبكه راه. آورده شده است 23-7افق طرح در نقشه 

  .رائه خواهد شدا 3-7هاي اين بخش در بند  ها و پروژه ها و جزئيات بيشتر در مورد طرحمجموعه

 توسعه شبكه حمل و نقل ريلي -ب

اهواز و در ادامه به تهران در  -خرمشهر  رشبكه ريلي استان بر اساس ارتباط بندر امام خميني اهواز و بند
بيشتر مشاهده شده است  طور كه قبالً همان عملكرد اين شبكه. امتداد جنوب به شمال شكل گرفته است
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، روبـرو  )خارج از استان خوزستان(در اين ارتباط با گلوگاهي در منطقه لرستان ، و )فرا استاني است(ملي 
   .دهد است كه كارآيي آن را كاهش مي

اي و  در گزارش فصل سوم مشاهده شد كه نقش شبكه ريلي در حمل كاالي استاني از جمع شـبكه جـاده  
رفع گلوگاه يادشـده، دوخطـه و   براي افزايش كارآيي اين سيستم، عالوه بر . حدود شش درصد استريلي 

بنـدر امـام در    -آبادان و اهواز -دزفول، اهواز -برقي كردن سه بخش عمده شبكه ريلي استان شامل اهواز 
به عالوه در سند ملي توسعه استان نيـز ايجـاد شـبكه ريلـي بـراي اتصـال اسـتان        . نظر گرفته شده است

  .بيني شده است يشپ، نيز )خوزستان همجوار با استان(هاي كشور  خوزستان به ساير استان

ايجاد شبكه ريلي سـريع بـراي كريـدورهاي مواجـه بـا      عالوه بر خطوط فوق، در مطالعات آمايش استان، 
  .بيني شده است بخش خصوصي نيز پيشگذاري  با سرمايه ،)آبادان -مانند اهواز(تراكم ترافيك مسافري 

  هواييتوسعه شبكه حمل و نقل  -پ

. گيـرد  هاي فرودگاهي به صورت متمركز در سطح ملي صورت مي اي احداث و توسعه شبكهريزي بر برنامه
المللـي اهـواز و    فرودگـاه بـين  ، كه شامل )غير نظامي(مسافري  هاي موجود بر اين اساس عالوه بر فرودگاه

لي اهواز در المل باشند فرودگاه جديد بين آغاجاري ميبندر ماهشهر و ، دزفولداخلي هاي  آبادان، و فرودگاه
رود در يـك دوره   و انتظار مـي بيست كيلومتري جنوب شهر اهواز اخيراً در دست احداث قرار گرفته است 

  .برداري برسد و فرودگاه بهبهان نيز در برنامه احداث قرار دارد شش ساله به بهره

ـ  1388طبق مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور تهيه شـده در سـال     حجـم  1409اي افـق سـال   رب
بيني تردد سافري هاي كلي و از مقايسه پيشبينيهاي بزرگ كشور بر مبناي پيشترافيك هوايي فرودگاه

 ساعت اوج در مقايسه با ظرفيت فعلي تأسيسات موجود برآورد شده اسـت و همچنـين سـالي كـه در آن    
بينـي  اساس پيشگذاري براي توسعه بر آن رسد مشخص شده و سرمايهترافيك ساعت اوج به حداكثر مي

  . شده است

ترافيك مشخص شـده و بـرآن اسـاس     تغييرات يا افزايش 8- 7و جدول   1- 7ودار ماهواز طبق نبراي فرودگاه 
رسد و لذا توسـعه ظرفيـت بـراي بعـد از ايـن دوره      به حداكثر ظرفيت مي 1395ترافيك ساعت اوج در سال 

  . ضروري است

نياز توسعه فرودگاه اهواز به شـرح    )مطالعه 2فاز  -مديريتيگزارش خالصه (اين مطالعه  1-1-5طبق بند 
  : اشدبزير مي

  .توسعه الزم نيست: محوطه هوايي  -
  .احتياج است 1399تا  1389توسعه در بازه : محوطه تخليه و بارگيري -
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  . متر مربع به ساختمان ترمينال ضرورت دارد 3000الذكر به ميزان افزايش توسعه در بازه فوق: ترمينال -

  

  اوج ترافيك فرودگاه اهوازآينده نگري-1-7نمودار
  1388سال  ، 4، گزارش خالصه مديريتي فاز مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور ،)وزارت راه و ترابري سابق(وزارت راه و شهرسازي  :مأخذ
Kj  

  هاي اصلي كشور آينده نگري اوج ترافيك فرودگاه-8-7جدول

  1388 سال ، 4، گزارش خالصه مديريتي فاز مطالعات طرح جامع حمل و نقل كشور،)وزارت راه و ترابري سابق(وزارت راه و شهرسازي :مأخذ
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  آب مورد نياز صنايع استان و مخابرات برق ،توسعه شبكه گاز -ت

ـ   شـبكه گـاز، بـرق و مخـابرات     و شهرهاي استان زير پوشش ها در حال حاضر كليه شهرستان  .دقـرار دارن
وضعيت فعلي و طـرح  . شوند در قالب طراحي شبكه ملي مشخص مي ها آنها  ن شبكهياتوسعه آتي برنامه 

در مورد شبكه مخـابرات و شـبكه بـرق، طـرح     . منعكس شده است 6-7توسعه شبكه گاز استان در نقشه 
بنا ، اناست آمايشهاي  كارگروهو هماهنگي انجام شده در  تبادل نظرتوسعه نهايي نشده است اما بر اساس 

مين نيـاز  عـالوه بـر تـأ   اي و شـركت مخـابرات،    به اظهار صريح نمايندگان شركت گاز، شركت برق منطقه
هـاي   ها و ناحيـه  كليه شهركو نيازهاي مخابراتي برق ، مين گازتأشركت متعهد اين سه عمومي جمعيت، 

  .اين سه سازمان قرار داردبرنامه توسعه مين اين نيازها در أهستند و تصنعتي استان 

  هاي آبرساني توسعه اراضي زير كشت آبي با گسترش شبكه -ث

و نيازهـاي  ) اعـم از صـنعت و كشـاورزي   ( هـاي توليـدي   فعاليـت آبرساني براي افزايش هاي  توسعه شبكه
هـا   توسعه اين شـبكه . باشد مي آمايشهاي اصلي و بسيار با اهميت استان و برنامه  استان از برنامه عمومي

هاي  راندمان آبياري، افزايش سطح زير كشت آبي، تبديل بخشي از زميندر بخش كشاورزي براي افزايش 
كـه در حـال حاضـر زيـر كشـت      ي يهـا  ي ديگر از زمـين بخش زير كشت ديم فعلي به كشت آبي و تبديل

  . باشد اين بخش ميهاي توسعه  نيستند هدف برنامه
ميليـون   680/1اسـتان حـدود    آمـايش طبق مطالعه اراضي زير كشت آبي استان مساحت در حال حاضر 
 ميليـون  180/1بـه  مساحت اراضي زير پوشـش شـبكه آبيـاري اسـتان      آمايشتا افق طرح هكتار است و 

  . خواهد بودمساحت اين اراضي درصد  70حدود معادل خواهد رسيد كه پوششي هكتار 
 ميليون هكتار 04/2 دحدو آمايشمطالعات طبق  استان يداراي قابليت كشت آبهاي  از طرف ديگر زمين

، )آبرسانيهاي  نسبت به شبكه(بنابراين با توجه فراواني اراضي داراي قابليت كشت آبي . است برآورد شده
  .به گسترش فعاليت كشاورزي كمك خواهد كردهاي آبرساني  توسعه هرچه بيشتر شبكه

 7-7اراضي داراي قابليت كشت آبـي و ديـم در نقشـه    هاي آبرساني در مقايسه با  طرح كلي توسعه شبكه
بـه نظـر خواهـد     3-7نشان داده شده است و جزئيات بيشتر طبق شرح خدمات اين مطالعـه در قسـمت   

  .سيدر
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  وضع موجود و برنامه توسعه شبكه گاز استان - 6-7 قشهن
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  توسعه شبكه آبرساني و اراضي داراي قابليت كشت آبي و ديم -7-7 نقشه
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  تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي: بندي جمع - 7-2-6
  :شود اندازي چند نقشه به شرح زير حاصل مي از روي همتصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي 

  ،اداري -شهرستان به عنوان مراكز سياسي  27موقعيت  تصوير تقسيمات كشوري، -

 ،  ريزي گانه برنامهتصوير مناطق نه -

  ،)پيرامونيبراي حمايت از مناطق (هاي توسعه شهري  الگوي چند مركزي از كانون -

 ،)آهن، شبكه گاز شبكه برق هجاده، را(هاي زيربنايي  شبكهگسترش تصوير  -

 ،كشت آبي و ديمداراي قابليت  هاي موقعيت زمينتصوير  -

 ،باال داراي قابليت كشت هاي كشاورزي در ارتباط با موقعيت زمين هاي آبرساني تصوير گسترش شبكه - 

 ،پروري گسترش فعاليت آبزيتصوير فضاي  -

 ، ها و نواحي صنعتي موقعيت شهركتصوير  -

  ،براي هر منطقه و صنايع پيشنهادي بندي صنعتي استان تصوير منطقه -

  تصوير منابع محيط زيست، مناطق حفاظتي،   -

 پيشنهادي براي احداث صنايع آالينده،هاي  و محدوده هاي كنترل آلودگي تصوير محدوده -

  تصوير شبكه سالمت، -

  ،آموزش عالي بندي خدمات تصوير سطح -

   ،مراكز ناحيه، منظومه، مجموعهتصوير  -

اي از  مشاهده خواهند شد، مجموعهتصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي عالوه بر موارد باال كه در 
ها نيز بر روي نقشه يا قابل پياده كردن نيسـتند، يـا بـه علـت در دسـترس نبـودن مكـان واقعـي          طراحي
تماتيك بر حسب شهرستان قابل پياده كردن هستند كه از آن به دليـل افـزايش    تنها به صورتها  فعاليت

  :جمله ، ازها صرف نظر شده است تعداد نقشه

 ترويجي توسعه بخش كشاورزي،هاي  برنامه -

 هاي حفظ و توسعه منابع طبيعي، برنامه -

 هاي گسترش بازار،  برنامه -
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چارچوب تخصيص منابع و سـهم  (استراتژي هاي توسعه اهدف، سازمان فضايي استان در تصوير عالوه به 
هـاي عمـومي    گيري و به طور كلي جهت) ها ها و شهرستان منابع پيش بيني شده براي تخصيص به برنامه

امـا در  . توسـعه اسـتان قابـل رويـت نيسـتند      هاي مديريتي در زمينـه   براي كل استان و از جمله توصيه
   .اند ها تا حدود امكان منظور شده برنامه

ي شهري و روستايي نيـز  ها هاي سكونتگاه هاي جنگلي يا عرصه مانند عرصه تعداد زيادي از عناصر فضايي
، و )به شرح مذكور در مقدمه ايـن فصـل  ( استان آمايشهاي فصول پيشين گزارش  به دليل درج در نقشه

نقشـه و غيـر قابـل رويـت      آشنا بودن خوانندگان گزارش با محيط استان، براي پرهيز از تراكم عناصـر در 
   .اند آورده نشده در تصوير سازمان فضاييشدن آن 

 شـش تصوير سـازمان فضـايي اسـتان در    پذير نيست  از آنجا كه نمايش مجموعه باال در يك تصوير امكان
  :به شرح زير ارائه شده اندنقشه، 

استقرار و نظام سلسـله   بندي كلي الگوي شكل -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -8-7 نقشه
  استان خوزستان آمايشگاهي در طرح  مراتبي مراكز سكونت

  با تمركز بر بخش كشاورزي -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -9-7 نقشه

با تمركز بـر بخـش صـنعت و منـاطق ويـژه       -در افق طراحي  تصوير سازمان فضايي استان -10-7 نقشه
  كنترل آاليندگي

هاي  كانون وريلي  ،اي شبكه جادهبا تمركز بر  -سازمان فضايي استان در افق طراحي  تصوير -11-7 نقشه
  توسعه شهري

  خدمات برتربا تمركز بر  -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -12-7 نقشه

گردشـگري و منـاطق حفاظـت    با تمركز بـر   -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -13-7 نقشه
  شده
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  بندي كلي الگوي استقرار شكل -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي -8-7 نقشه
  استان خوزستان آمايشگاهي در طرح  و نظام سلسله مراتبي مراكز سكونت 
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  بخش كشاورزي -افق طراحي  تصوير سازمان فضايي استان در -9-7 نقشه
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  بخش صنعت و مناطق ويژه كنترل آاليندگي -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -10-7 نقشه
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  هاي توسعه شهري كانونو حمل و نقل شبكه  -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -11-7 نقشه
  
  
  
  
  
  
  



ريزياحي و برنامهطر 84.7
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  خدمات برتر -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -12-7 نقشه
   



                                                                                            
 85.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  

  
  
  
  
  
  
  

  

  گردشگري و مناطق حفاظت شده -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -13-7 نقشه
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  استان آمايشتدوين برنامه  -7-3
استان در ارتباط بـا محورهـاي زيـر     آمايشهاي اجرايي  بر اساس تشريح محورهاي توسعه استان، پروگرام

  .شكل خواهند گرفت و در ادامه در مورد هريك توضيحات ضروري ارائه خواهد شد

 محور آبرساني  )1

 محور توسعه كشاورزي )2

 محور توسعه منايع طبيعي )3

 حفاظت از محيط زيستتوسعه نظارت و محور  )4

 محور توسعه صنعت )5

 اي و ريلي حمل و نقل جادههاي  محور توسعه شبكه )6

 هاي توسعه شهري محور كانون )7

 بهداشت و درمانتوسعه محور  )8

 آموزش عاليتوسعه محور  )9

  ،1-3-7شرح خدمات مطالعه بندهاي در انطباق با شرح خدمات ذكر اين نكته ضروري است كه بر اساس 

   :هاي زير با عنوان  3-3-7و  7-3-2

  ناستا آمايشهاي اجرايي  تعيين عناوين پروگرام -7-3-1

  ردا ولويتاهاي  ها و پروژه تعيين طرح -7-3-2

  هاي اجرايي تدوين برنامه عملياتي پروگرام -7-3-3

ذكـر عنـوان    بنابراين. باشند ميداراي پيوستگي موضوعي در هر يك از محورهاي توسعه ذكر شده در باال 
دار بـراي هـر   هاي اولويـت  ژهها و پرو ذكر طرح براي هر محور و مجدداً 1-3-7هاي اجرايي در بند  پروگرام

مطالـب موضـوعي محورهـاي     3-3-7و سپس ذكر برنامه عملياتي هر محور در بند  2-3-7محور در بند 
در مطالـب بايـد بـه كـرات بـه      پيوسـتگي  ايجـاد  ناگزير براي در اين صورت نمايد و  توسعه را گسسته مي

تر ديده شد كه موضـوع هـر    مناسببر اين اساس . شده در بندهاي قبلي ارجاع داده شود موضوعات مطرح
مطرح شود و در بنـد   1-3-7به صورت پيوسته در بند سه بند شرح خدمات در مورد هر موضوع محوري 

  .شده استمطرح  1-3-7تنها اشاره شود كه موضوع در بند  3-3-7و  7-3-2
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  ناستا آمايشهاي اجرايي  تعيين عناوين پروگرام -7-3-1
  توسعه آبرساني -1- 3-1- 7
  ها عنوان پروگرام -1-1-1- 7-3

  : استان در اين بخش عبارت هستند از آمايشهاي اجرايي  ترين پروگرام عنوان مهم

 رساني كشاورزي و افزايش سطح زير كشت آبيهاي آب گسترش شبكه 
 رساني براي تامين آب جوامع شهري و روستايي آبهاي  گسترش شبكه 

از منـابع   تـر  فـراوان چنانكه در فصل ششم به طور مشخص آمده است، در حال حاضر، منابع خاك استان 
بـين  با توجه به سطح تكنولوژي آبيـاري،   ،استان خوزستان به عبارت ديگر در حال حاضر. آب آن هستند

بنابراين هرگونه توسعه منابع آب و اجراي . ت منابع آب روبرو استبا كمبود يا محدودي ،منابع آب و خاك
ها و افزايش كارآيي و راندمان منابع آب در بخش كشاورزي، امكان زيـر   هاي آبرساني و توسعه شبكه طرح

در و درآمد استان  وتوسعه بخش كشاورزي به نفع  كند و اين هاي بيشتري را فراهم مي كشت بردن زمين
  . بودكشور خواهد ع نهايت به نف

، در دسـت  دسـت اجـرا  (اي  توسعه هاي با توجه به برنامهمساحت اراضي زير پوشش شبكه آبرساني استان 
 آمـايش مطالعـات   GISطبق بـرآورد بخـش    آمايشطرح  تا افق ،)مطالعه و موجود و توسعه كشت نيشكر

با  1 ،)7-7نقشه ( درس هكتار مي ميليون 180/1به  در مجموعاي استان  سازمان آب منطقه  از نقشه استان
 680/1حـدود  اسـتان   آمـايش مطالعـه  طبـق   اراضي زير كشت آبي استان در حال حاضـر اينكه  توجه به

 70حـدود  معـادل   آمـايش در افق طـرح  ي آبرساني ها پوشش شبكه، )14-7جدول (است ميليون هكتار 
ـ   هـاي   از طرف ديگر زمين. خواهد بوداين اراضي مساحت صد رد طبـق   اسـتان  يداراي قابليـت كشـت آب

در دست كه شبكه آبرساني ، )14-7جدول (است  برآورد شده ميليون هكتار 04/2دحدو آمايشمطالعات 
خواهـد  اين مسـاحت را تشـكيل   درصد  58به نزديك  ،)1404سال(  آمايش طرحافق مطالعه و توسعه تا 

   .ددا

، يعنـي  اسـتان  قابليـت اراضـي   در مقابـل ، 1404عظيم شبكه آبرسـاني تـا افـق    توسعه شود  مالحظه مي
دهنـده   آبي دارند هنـوز نشـان   كشتيت هايي كه در صورت تامين آب و انجام عمليات اصالحي قابل زمين
بنابراين هرگونه  .باشد براي زير كشت بردن اراضي داراي قابليت كشت آبي مي توسعه بيشتريهاي  فرصت

                                     
، در دسـت مطالعـه و موجـود و توسـعه كشـت      دسـت اجـرا  (اي  توسعه هاي مساحت اراضي زير پوشش شبكه آبرساني استان با توجه به برنامه - 1

ميليون هكتار اعالم شده است و بر اساس برداشت واحد  246/1حدود اي  بر اساس جدول منضم به نقشه سازمان آب منطقه 1404تا افق  ،)نيشكر
GIS  باشد ميليون هكتار مي 180/1اين مشاور از نقشه مذكور و با حذف مناطق خارج از استان حدود .  
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بـه نفـع   چنانكـه گفتـه شـد    با توجه در اختيار بودن اراضي مستعد كشاورزي، هاي آبرساني  توسعه شبكه
  . باشد اقتصاد استان و كشور مي

كشت آبي زير هاي  مساحت زمينافزايش ي آبرساني و در نتيجه ها ديهي است تنها افزايش پوشش شبكهب
تواند آب بيشتري  راندمان مصرف آب نيز ميافزايش هاي آبرساني،  در كنار توسعه شبكهكافي نيست بلكه 

 .فـراهم نمايـد  هـاي زيـر كشـت     ي مصرف و حتي توسعه بيشـتر زمـين  ها را براي استفاده در ساير بخش
توسـعه  خاك هنوز جـاي توسـعه بسـيار زيـادي را دارد و بـا      آب و بنابراين استان خوزستان از نظر منابع 

بـرداري بيشـتر از منـابع خـاك     يش راندمان آب امكان بهرهجويي و افزااعمال صرفههاي آبرساني و  شبكه
  .فراهم خواهد شد

توليـد كشـاورزي    افزايش راندمانافزايش راندمان آبياري، و  هاي آبياري گسترش شبكه همچنين عالوه بر
از نظر اقتصاد كشاورزي اسـتان، درآمـد كشـاورزان اسـتان و جايگـاه شايسـته بخـش        در واحد سطح نيز 

نظير آب و خاك اين استان، از نظـر  وجود منابع بيدر حال حاضر عليرغم كه (تان در كشور كشاورزي اس
و به  غذايي -كشاورزي كشور به محصوالت استان و نياز  ،)ارزش افزوده در رتبه پنجم در كشور قرار دارد

 هـاي آبرسـاني،    هـر سـه مـورد گسـترش شـبكه      به همين دليل. بسيار اهميت داردامنيت غذايي اختصار 
افزايش راندمان آبياري و افزايش راندمان كلي كشاورزي استان در سـند ملـي توسـعه اسـتان خوزسـتان      

  .باشدمورد تأكيد قرار گرفته است و اين موضوع به طور كلي در برنامه پنجم كشور نيز مورد تأكيد مي

  ها  برنامه و طرحعنوان  -1-1-2- 7-3

عنـوان  و افـزايش سـطح زيـر كشـت آبـي اسـتان       كشـاورزي  رسـاني  آب هاي بر اين اساس گسترش شبكه
كـه داخـل ايـن    هـايي   ها و طـرح  برنامه. دهد را تشكيل مياي استان  پروگرام سازمان آب منطقهترين  مهم

  :شوند آيند در سه دسته اصلي به شرح زير معرفي مي پروگرام به مرحله اجرا در مي

 دست اجرا،اي  هاي توسعه طرح 

 ،مطالعهاي در دست  توسعه 

 ،هاي توسعه شبكه كشت نيشكر طرح 

الزم است اشاره شود كه آبرساني براي تامين آب آشاميدني جوامع شهري و روستايي استان نيز در برنامه 
ضـعف اساسـي    طيكـي از نقـا  هدف آن برطرف كـردن  اي استان قرار دارد كه  اجرايي سازمان آب منطقه

، به خصوص در مناطق مركـزي و جنـوبي اسـتان اسـت، كمـك اساسـي       استان كه كمبود آب آشاميدني
، اهيم پرداختوها نخ ، به اين طرحشود بررسي نمي آمايشاز آنجا كه مسايل شهري در برنامه . خواهد كرد

شود كه براساس برنامه اجرايي اين سازمان مناطق ياد شده كه داراي بيشترين مشكل  بلكه تنها اشاره مي
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به شرح زيـر  شبكه آبرساني آب آشاميدني توسعه از  1404ب آشاميدني هستند تا افق سال در ارتباط با آ
  :برخوردار خواهند شد

آزادگان، هويزه، اهـواز، بنـدر   شامل مناطق دشت جنوب غرب استانمناطق مركزي و آبرساني به  .1
ليـون متـر   مي 776به ميزان حدود  از سد دز از شبكه غدير، ماهشهر، شادگان، خرمشهر و آبادان

  مكعب در سال،
ميليون متر مكعب  22آبرساني به انديمشك از محل رودخانه دز و آب زيرزميني به ميزان حدود  .2

  در سال،
 ميليون متر مكعب در سال، 59آبرساني به شهرستان دزفول از رودخانه دز به ميزان حدود  .3

  ن متر مكعب در سال،ميليو 50آبرساني به منطقه شوشتر و گتوند به ميزان حدود نزديك به  .4
 31آبرساني به مناطق روستايي شمال اهواز از رودخانه كارون بر روي هم به ميـزان نزديـك بـه     .5

 ميليون متر مكعب در سال،

ميليون متر مكعب در  44آبرساني به منطقه مسجدسليمان از سد مسجدسليمان به ميزان حدود  .6
  سال،

و رامهرمز از رودخانـه   ملك باغآبرساني به مناطق شهري و روستايي شرق استان در منطقه ايذه،  .7
  ميليون متر مكعب در سال، 46جراحي به ميزان حدود 

آبرساني به شهرها و روستاهاي جنوب شرق استان شامل منطقه هنديجان و بهبهـان از رودخانـه    .8
  يون متر مكعب در سال،ميل 5/62به ميزان حدود  ،)سد كوثر(خيرآباد 

  دار هاي اولويت ها و پروژه عنوان طرح -1-1-3- 7-3

. شـوند  هـا تعريـف مـي    هاي آبريز رودخانه شود به تفكيك حوزه مي كه داخل اين پروگرام انجامهايي  طرح
هـاي   بـر حسـب حـوزه    ،)هاي موجـود  عالوه بر شبكه(توسعه سطح از اين براي دستيابي به ها  طرحعنوان 
  :به شرح زير است آبريز

  هاي آبياري دز شبكه 
  هاي آبياري شمال كرخه شبكه 
  هاي آبياري جنوب كرخه شبكه 
  هاي آبياري كارون شبكه 
  هاي آبياري مارون شبكه 
 هاي آبياري زهره شبكه 

 نيشكر توسعه كشت هاي آبياري شبكه 
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بـه تفكيـك نـام    اسـتان خوزسـتان   هاي آبرساني  شبكه هاي اولويت دار براي توسعه ها و پروژه عنوان طرح
تطويـل  اسـت و بـراي اجتنـاب از     آمده 9-7جدول  درو پروژه و همراه با مساحت زير شبكه توسعه طرح 

  .نمايد ين جدول ارجاع ميابه محترم را تنها  همطالب خوانند

   

پوشش تا افق مطالعات مساحت اراضي زير توسعه  شبكه آبرساني و  نوان طرح و پروژه ع -9- 7 جدول
 هكتار: مساحت -آمايش

 مساحت  پروژهنوع  شبكه آبياري:نام پروژه حوزه: نام طرح
 49,649 اجرايي شبكه هنديجان زهره و بنه باشت
 2,000 اجرايي شبكه شهيد بهشتي زهره و بنه باشت
 3,500 برداريبهره  شبكه شهيد دامغاني و شبانكاره زهره و بنه باشت
 8,800 بهره برداري شبكه شهيد رجايي و توسعه زهره و بنه باشت
 6,000 مطالعاتي شبكه مكسر زهره و بنه باشت
 6,000 مطالعاتي شبكه توسعه زيدون زهره و بنه باشت
 10,000 مطالعاتي شبكه زيدون زهره و بنه باشت
 3,500 مطالعاتي شبكه توسعه شهيد رجايي زهره و بنه باشت
 16,300 مطالعاتي شبكه خيرآباد زهره و بنه باشت
 8,700 مطالعاتي شبكه حفيره  زهره و بنه باشت
 11,500 مطالعاتي شبكه اميديه باال و گطاع  زهره و بنه باشت
 17,500 مطالعاتي سمت راست وچپ خلف آباد زهره و بنه باشت
 3,000 مطالعاتي شبكه مشراگه زهره و بنه باشت

 29,824 اجرايي شبكه شرق دشت آزادگان هاي آبياري جنوب كرخهشبكه 
 18,300 بهره برداري حميديه و زمزم قدس شبكه هاي آبياري جنوب كرخه
 37,249 مطالعاتي شبكه غرب دشت آزادگان شبكه هاي آبياري جنوب كرخه
 72,600 مطالعاتي شبكه شهيد چمران شبكه هاي آبياري جنوب كرخه

 52,749 مطالعاتي شبكه توسعه دشت آزادگان آبياري جنوب كرخهشبكه هاي 
 125,000 بهره برداري شبكه دز شبكه هاي آبياري دز
 6,000 بهره برداري شبكه شيرين آب  شبكه هاي آبياري دز
 1,000 بهره برداري شبكه لور شبكه هاي آبياري دز
 6,500 مطالعاتي شبكه فتح المبين شبكه هاي آبياري دز
 18,000 مطالعاتي شبكه دشت باال رود شبكه هاي آبياري دز
 1,700 مطالعاتي شبكه شيهون شبكه هاي آبياري دز
 1,500 مطالعاتي شبكه سردشت شبكه هاي آبياري دز

 7,400 اجرايي شبكه باغه شبكه هاي آبياري شمال كرخه
 16,000 اجرايي شبكه دو سالق شبكه هاي آبياري شمال كرخه

 27,900 اجرايي شبكه ارايض هاي آبياري شمال كرخهشبكه 
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پوشش تا افق مطالعات مساحت اراضي زير توسعه  شبكه آبرساني و  عنوان طرح و پروژه  -9-7 جدولادامه 
 هكتار: مساحت -آمايش

 مساحت  پروژه نوع  شبكه آبياري:نام پروژه حوزه: نام طرح
 13,000 بهره برداري شبكه اوان شبكه هاي آبياري شمال كرخه
 14,150 بهره برداري شبكه كوثر شبكه هاي آبياري شمال كرخه
 55,000 مطالعاتي شبكه شاوور شبكه هاي آبياري شمال كرخه

 40,000 اجرايي واحد نيشكر جفيرشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 10,000 توسعه نيشكر-برداريبهره  واحد نيشكر فارابيشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 10,000 توسعه نيشكر-بهره برداري )سلمان(واحد نيشكر غزالي شبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 10,000 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد نيشكر خزاعيشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 10,000 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد نيشكر امير كبيرشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 10,000 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد نيشكر ميرزا كوچك خانشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 27,000 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد نيشكر دهخداشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر

واحد نيشكر  -دشت شعيبيهشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 دانيال

 42,000 توسعه نيشكر-بهره برداري

 11,100 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد نيشكر هفت تپهشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 6,000 توسعه نيشكر-بهره برداري واحد ميانابشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر
 33,000 توسعه نيشكر-بهره برداري Fبلوك + كشت و صنعت كارونشبكه هاي آبياري طرح و توسعه نيشكر

 6,500 اجرايي شبكه گرگر شبكه هاي آبياري كارون
 36,000 اجرايي شبكه مياناب شبكه هاي آبياري كارون
 2,000 اجرايي شبكه  دشت ميانبندان شبكه هاي آبياري كارون
 22,000 اجرايي شبكه شعيبيه شبكه هاي آبياري كارون
 2,000 اجرايي شبكه اللي شبكه هاي آبياري كارون
 32,000 بهره برداري شبكه خرمشهرو آبادان شبكه هاي آبياري كارون
 80,000 بهره برداري شبكه  جنوب اهواز شبكه هاي آبياري كارون
 19,511 بهره برداري شبكه  شمال شرق اهواز شبكه هاي آبياري كارون
 14,000 بهره برداري شبكه گتوند و عقيلي شبكه هاي آبياري كارون
 22,000 مطالعاتي شبكه  رغيوه شبكه هاي آبياري كارون
 3,000 مطالعاتي شبكه دشت بزرگ شبكه هاي آبياري كارون
 6,000 مطالعاتي شبكه داريون شبكه هاي آبياري كارون
 2,700 مطالعاتي شبكه پرزينستان شبكه هاي آبياري كارون

 5,400 مطالعاتي شبكه سبزآب و آب بيد آبياري كارونشبكه هاي 
 1,000 مطالعاتي شبكه  هاركله شبكه هاي آبياري كارون

 2,000 اجرايي شبكه ميانكران مارون و اهللا
 27,000 اجرايي شبكه رامهرمز مارون و اهللا
 3,000 اجرايي شبكه ديمه مارون و اهللا
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پوشش تا افق مطالعات مساحت اراضي زير توسعه  شبكه آبرساني و  عنوان طرح و پروژه  -9-7 جدولادامه 
 هكتار: مساحت -آمايش

 مساحت  پروژه نوع   شبكه آبياري:نام پروژه حوزه: نام طرح
 1,100 اجرايي شبكه سادات حسيني مارون و اهللا
 1,400 اجرايي شبكه السپيد مارون و اهللا
 1,000 اجرايي شبكه قلعه مدرسه مارون و اهللا
 9,015 بهره برداري شبكه شادگان مارون و اهللا
 22,000 بهره برداري شبكه رامشير مارون و اهللا
 14,600 بهره برداري  شبكه بهبهان مارون و اهللا
 10,000 بهره برداري شبكه جايزان و فجر مارون و اهللا
 2,200 مطالعاتي شبكه طهماسبي مارون و اهللا
 2,000 مطالعاتي هاليجانشبكه  مارون و اهللا
 3,300 مطالعاتي شبكه لران مارون و اهللا
 1,400 مطالعاتي شبكه منگنان  مارون و اهللا
 3,200 مطالعاتي شبكه ميداود  مارون و اهللا
 2,500 مطالعاتي  شبكه خاييز  مارون و اهللا
 5,700 مطالعاتي شبكه دولت آباد مارون و اهللا
 12,000 مطالعاتي  شبكه خيرآباد مارون و اهللا
 2,000 مطالعاتي شبكه كرفنج مارون و اهللا
 4,000  نامشخص شبكه بنه باشت مارون و اهللا
 3,000  نامشخص شبكه ري مكان  مارون و اهللا

X 1,245,947   جمع
جمع مساحت كل، منهاي مساحت اراضـي  

اراضـي   برداري و شاملدر دست بهرهشبكه 
  توسعه نيشكر -برداريطرح بهره

    855,071 X 

 1392–اي استان خوزستان سازمان آب منطقه:مأخذ
X بر اساس برداشت بخش . خوزستان تعلق داردهايي به خارج از استان  در دو عدد جمع در جدول باال، بخشGIS  اسـتان خوزسـتان از نقشـه     آمايشمشاور طرح

رسـد كـه بـا عـدد      ميليـون هكتـار مـي    180/1هاي آبرساني در افق مطالعـه حـدود    زير شبكهاي استان خوزستان، جمع اراضي  ارائه شده توسط سازمان آب منطقه
استان خوزسـتان  كـه معـادل     آمايشمشاور طرح  GISدر سرجمع باال با برآورد  بخش  855,071عدد همچنين . درصد اختالف دارد 6/6اال حدود ب 1,245,947

 .اختالف دارددرصد  1/2هكتار اعالم شده است حدود  865,000

  فضايي و شهرستانيتوزيع  -1-1-4- 7-3

استان خوزستان مشاهده شد، نيمه شرقي استان به دليل آنكه به  آمايشششم مطالعات   چنانكه در فصل
طور نسبي از منابع آب كمتري برخوردار است، در بخش كشاورزي نيز در مقايسه با نيمـه غربـي اسـتان    

هـاي   عالوه بـر حمايـت از توسـعه كـانون    (اين راهكار توسعه در اين منطقه  بنابر. توسعه يافته استتر  كم
بخش كشاورزي  "مناسب"حمايت از توسعه  ،)ها و بازارها شبكهتوسعه صنايع مناسب و گسترش شهري، 
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  1404هاي آبرساني تا افق  توزيع فضايي برنامه توسعه شبكه -الف

هـاي دسـت    صـرف نظـر از شـبكه    .انـد  شده معرفي و توسعه آتي ها بر حسب وضعيت فعلي  ر اين شبكهد
، طرح نيشكر كـه در حـال حاضـر موجـود اسـت     آبرساني مربوط هاي  فعلي و قسمتي از طرح برداري بهره
بر ايـن اسـاس تـا افـق طـرح      . دهند هاي آبرساني را تشكيل مي ها بخش توسعه شبكه طرحمانده اين  باقي

هـزار هكتـار بـه     748حـدود  نزديـك   جمعاً، )مطالعاتي، دست اجرا(اي  توسعههاي  ، با اجراي طرحآمايش
و مقدار توسعه يادشده، به عالوه وضع موجود  .شود مي ههاي آبرساني استان اضاف راضي زير پوشش شبكها

درصـد از   73حدود كه  رسد مي هزار هكتار 865به  ، جمعاًنيشكرهاي آبرساني توسعه كشت  شبكهتوسعه 
مشـاهده   در ايـن جـدول همچنـين    .دهـد  مساحت زير پوشش شبكه آبرساني در افق طرح را تشكيل مي

برابـر   5/1معـادل   هـاي مطالعـاتي تقريبـاً    و طـرح درصـد   90هاي دست اجرا معادل حـدود   شود طرح مي
، كه بـا بهـره بـرداري از همـه     باشد مي فعليزير پوشش شبكه آبرساني برداري  مساحت اراضي دست بهره

برابر سطح در دسـت   74/3اي، مساحت كل اراضي زير پوشش شبكه آبرساني استان به  هاي توسعه شبكه
  .10-7، جدول برداري فعلي افزايش خواهد يافت بهره

در حال حاضـر  . يابد توزيع فضايي بين نيمه شرقي و غربي استان بهبود ميهاي آبرساني،  ر توسعه شبكهد
اسـتان   1ر نيمـه غربـي  مانده د درصد باقي 73درصد از شبكه آبرساني موجود، در نيمه شرقي استان و  27

در چنانكـه  . در برنامه توسعه، سهم نيمه شرقي استان بهبود قابل توجهي خواهـد يافـت  . ه استتوزيع شد
و در  رسـد  درصـد مـي   30مشاهده مي شود سهم توسعه شبكه در نيمه شرقي بـه نزديـك    10-7جدول 

از زاويـه ديگـر در همـين جـدول      .درصـد خواهـد بـود    29حـدود   1404نتيجه سهم اين منطقه در افق 
هـزار هكتـار در    85شود اراضي زير پوشش شبكه آبيـاري در نيمـه شـرقي اسـتان از حـدود       مشاهده مي

يابـد  هزار هكتار در افق توسعه افزايش مي 343به حدود هزار هكتار  258وضعيت فعلي با افزايش حدود 
ايـن افـزايش   . برابر شدن اراضي زير پوشش شبكه آبرساني در ايـن منطقـه از اسـتان اسـت     4كه معادل 

  . باشد استان كامالً همسو مي آمايشنانكه بيان شد با هدف كاهش عدم تعادل مورد نظر مطالعات چ

 837هزار هكتار، اراضي زير پوشش شبكه آبرساني به حدود  607در نيمه غربي استان با افزايش حدود 
    .برابر شدن اين اراضي است 6/3هزار هكتار افزايش خواهد يافت كه معادل 

از زاويه ديگر بين قابليت توسعه اراضي زير كشت آبي با توسعه شبكه آبرسـاني بـه بهتـرين     اين همسويي
قابـل   11-7وجه از بررسي ضريب همبستگي بين اين دو متغير در حال حاضر و در افق طرح در جـدول  

                                     
باغ ، ايذه، گتوند، رامشير، رامهرمز، هنديجان، اميديه، بهبهانهاي  هاي آبرساني در شهرستان نيمه شرقي پوشش شبكهدر اين مبحث مقصود از  - 1

، بـاوي ، خرمشـهر ، دشـت آزادگـان  ، دزفـول ، هـويزه ، شوشـتر ، شوش، اهوازهاي و نيمه غربي شهرستان انديكاو  هفتكل، مسجدسليمان، اللي، ملك
  .گيردرا در بر مي شادگان ،بندرماهشهر، آبادان، انديمشك
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درصد در حال حاضـر   74از حدود  بدون احتساب وضع موجود و توسعه نيشكراين ضريب . مشاهده است
از  ،)بهبـود (مقـدار تغييـر    احتساب وضع موجود و توسعه نيشكربا . درصد ارتقا خواهد يافت 85حدود به 
درصد خواهد بود اين به معني است كه در هر صورت بـين توسـعه شـبكه آبرسـاني بـا       89درصد به  81

. برقـرار خواهـد شـد    تـري  سازگاري بسيار مناسب آمايشداراي قابليت كشت آبي در افق طرح هاي  زمين
زيـرا  . بخشي از اين بهبود چنانكه در بندهاي بعدي مشاهده خواهد شد ناشي از نگاه به شرق استان است

هاي داراي قابليت كشت آبي به اين نوع كشت  در حالي كه در بخش غربي استان نسبت زيادتري از زمين
به كشت آبي به نسبت اراضـي زيـر كشـت    هاي داراي قابليت تبديل  اند، در شرق استان زمين تبديل شده

. نمايد و در همين حال توسعه شبكه آبرساني در شرق استان از اين امكان پشتيباني مي فعلي زيادتر است
  .به اين موضوع باز خواهيم گشت

 
  درصد -هكتار  قابليت افزايش آن،در وضعيت فعلي و اراضي زير كشت آبيتوزيع -2-7 نمودار
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فعلي قابليت افزايش درصد قابليت افزايش

 و 13-7توسـعه ايـن اراضـي در جـدول     زير كشت آبي استان در وضعيت فعلي و قابليت هاي  زمين توزيع
اسـتان بـه دليـل كمتـر      اي شود در مناطق شرقي و حاشيهمالحظه مي. نشان داده شده است 2-7نمودار 
  . باشد استان ميمند بودن از منابع آب، پتانسيل نسبي توسعه بيشتر از مناطق غربي  بهره

هـاي   توسعه نسبي اين اراضي همراه با توسعه شـبكه شود  به همين دليل در ادامه اين گزارش مشاهده مي
اي استان به دنبال خواهد  ، هر چند به ميزان كم، تحول نسبي قابل توجهي را  براي مناطق حاشيهنيآبرسا
  .داشت

هاي آبرساني نشـان دهنـده پتانسـيل توسـعه     قابليت توسعه اراضي زير كشت آبي همراه با توسعه شبكه
كشاورزي در كداميك  باشد بنابراين در پاسخ به اين پرسش كه توسعه فضايي بخشتوليد در اين بخش مي

 شـود مشاهده مي )هاي آبرساني توسعه شبكه(   3-7و نمودار    2-7از مناطق خواهد بود با توجه به نمودار 
منـدي بـاالتري    كه قسمت اعظم توليد بخش كشاورزي در مناطقي خواهد بـود كـه هـم اكنـون از بهـره     

   .ميل خواهد كرد نيزاي برخوردارند اما توسعه به سمت مناطق حاشيه
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Gهكتار -1404تا افق هاي آبرساني  برنامه توسعه شبكهتوزيع فضايي  -10-7 جدول 

 
 )درصد(توزيع اراضي زيرپوشش شبكه برساني )هكتار(آبرسانياراضي زير پوشش شبكه

 1404 افق  كل توسعه  فعليوضعيت  1404افق كل توسعه فعليوضعيت
 29.1 29.8 27.1 343,170 257,799 85,372 استانشرقي نيمه 

 70.9 70.2 72.9 836,858 607,090 229,768استان غربي نيمه 
 100.0 100.0 100.0 1180,028 864,889 315,140 كل استان

 

  ضريب هبستگي بين توزيع اراضي قابل كشت آبي با توزيع شبكه آبياري -11- 7 جدول

  

  بدون احتساب
  وضع موجود و
 توسعه نيشكر

  با احتساب
 وضع موجود و
توسعه نيشكر

 0.812 0.741  حاضردر حالبين توزيع اراضي قابل كشت آبي با توزيع شبكه آبياري 
 0.889 0.845 آمايشافق طرحبين توزيع اراضي قابل كشت آبي با توزيع شبكه آبياري در 

و  13-7ل از جدوفعلي توزيع اراضي زير كشت آبي ين ب حال حاضربراي يادشده همبستگي هاي  ضريب
براي . محاسبه شده است 12-7از جدول  ،)شامل شبكه دست اجرا( توزيع شبكه آبياري در حال حاضر

 آمايشبين توزيع اراضي زير كشت آبي در افق طرح ،  جدولدو نيز با استفاده از همين  آمايشطرح افق 
  .و توزيع شبكه آبياري در افق طرح محاسبه شده است

  هكتار -به تفكيك شهرستان  - 1404تا افق هاي آبرساني  توزيع برنامه توسعه شبكه -12- 7 جدول

 

برداري بهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار

  توسعه 

  جمع در
  افق 
 1404  

 توزيع
فعلي 

)درصد(

 توزيع
 كل

 توسعه
)درصد(

 توزيع
در افق

)درصد(

36,322148,523184,04111.317.215.6 86,573 25,629 35,518 اهواز
10,720125,702183,61218.414.515.6 70,361 44,621 57,910 شوش
 11.78.6 20,277101,108101,5720.1 13,323 67,507 464 شوشتر
 11.38.5 100,1540.8 97,647 80,794 16,853 2,507 هويزه
 6.1 17.52.0 72,544 17,412 450 16,962 55,132 دزفول

 4.5 4.1 5.5 52,597 35,135 24,609 10,526 17,462دشت آزادگان
 2.9 3.9 0.0 33,720 26,19233,720  7,528 خرمشهر

 2.6  0.9 7.3 30,847 7,781 4,725 3,056 23,066 باوي
 2.5 1.5 5.2 29,077 12,635 12,635 16,443 انديمشك

 2.1 2.1 2.0 24,774 18,382 9,721 8,661  6,392  آبادان
 0.8 1.0 0.2 9,723 9,046  9,046 677 بندرماهشهر
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  هكتار -به تفكيك شهرستان  - 1404تا افق هاي آبرساني  توزيع برنامه توسعه شبكه -12-7 جدولادامه 

 

 برداري بهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

  توسعهمطالعاتي
 نيشكر

  كل
  مقدار

  توسعه 

  جمع در
  افق 
 1404  

  توزيع
فعلي 

)درصد(

 توزيع
كل 
 توسعه

)درصد(

 توزيع
افقدر 

)درصد(

 1.2 0.0 4.5 14,197 14,197 شادگان
 6.2 8.1 0.8  72,910 62,66570,394 7,730 2,516 بهبهان
 4.4 3.6 6.8 52,325 23,74730,802 7,055 21,522  اميديه
 3.9 1.7 10.1 46,347 14,47014,470 31,877 رامشير

 3.9 4.9 1.2 46,170 42,261 42,22140  3,909 هنديجان
 3.8 4.9 0.9 44,817 42,053 36,7785,275 2,764 رامهرمز
 3.5 2.2 7.2 41,408 18,27918,625 346 22,783 گتوند
 1.3 1.7 0.0 15,031 15,031 7,634 7,397 ايذه
 1.1 1.5 0.0 13,359 13,35913,359 ملكباغ

 0.4 0.5 0.0 4,143 4,143 2,481 1,661 اللي
 0.2 0.3 0.0 2,475 2,475 2,475مسجدسليمان

 0.2 0.3 0.0 2,403 2,403 2,178 225 هفتكل
 0.2  0.2 0.0 1,783 1,783 1,783 انديكا

 284,391 315,140 جمع
463,53

2 
116,965 864,8891,180,028 100.0 100.0 100.0 

    100.0 73.3 9.9 39.3 24.1 26.7 درصد
 ريزيمنطقه برنامه9

 18.2 18.1 18.6 89,62941,047156,304214,888 25,629 58,584 اهواز
 -آبادان

 5.0 6.0 2.0 58,494 52,102 26,192 9,721 16,189 6,392 خرمشهر
 5.9 5.9 6.0 70,090 51,307 0 9,086 42,221 18,783 ماهشهر
 36.3 31.9 48.5 275,482428,213 112,128113,62749,726 152,732 دزفول
 10.6 11.7 7.6 101,196125,235 86,4120 14,785 24,038 بهبهان
 7.9 6.8 11.0 93,567 58,926 21,9230 37,003 34,641 رامهرمز

 0.7 1.0 0.0 8,401 8,401 0 6,739 1,661 0 سليمانمسجد
 2.4 3.3 0.0 28,390 28,390 20,9930 7,397 0 ايذه

 12.9 15.4 6.3 132,782152,751 105,4030 27,379 19,969دشت آزادگان 
 100.0 100.0 100.0 1,180,028 864,889 463,532116,965 284,391 315,140  جمع

 74.4 72.3 80.2 181,325327,426116,965625,716878,266 252,551 نيمه غربي
 25.6 27.7 19.8 239,174301,763 103,067136,1070 62,588 نيمه شرقي

 100.0 100.0 100.0 1,180,028 864,889 463,532116,965 284,391 315,140 جمع
 .اي ندارندلي جدول برنامههاي خاخانه
  1392–اي استان خوزستانبرپايه نقشه سازمان آب منطقهآمايشمحاسبات مطالعات :مأخذ
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با قابليت توسعه اراضي  - 1404تا افق هاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع بمقايسه -13- 7 جدول
  درصد -كشاورزي 

 

  هاي كشاورزي مساحت زمين توزيع  شبكه آبرساني
 داراي قابليت كشت  در حال حاضر

  توزيع
  فعلي 

 توزيع
 كل

  توسعه

  توزيع
  جمع ديم آبي   جمع ديم آبي   در افق

  16.7 10.0 18.0  17.1  13.6 18.2 15.6 17.2 11.3 اهواز
 10.8 3.8 12.2 10.6 2.6 13.1 15.6 14.5  18.4  شوش
 7.4 6.9 7.4 7.7 6.5 8.0 8.6 11.7 0.1 شوشتر
 5.2 0.0 6.3 5.8 0.6 7.4 8.5 11.3 0.8  هويزه
 4.6 6.7 4.2 5.0 5.3 4.9 6.1 2.0 17.5 دزفول

 3.5 0.0 4.2 3.6 0.1 4.7 4.5 4.1 5.5 دشت آزادگان
 2.8 0.0 3.4 3.0 2.1 3.4 2.9 3.9 0.0 خرمشهر

 4.1 1.0 4.7 3.8 1.4 4.5 2.6 0.9 7.3 باوي
 2.9 9.1 1.7 2.9 5.7 2.1 2.5 1.5 5.2 انديمشك

 0.9 0.0 1.1 0.8 0.0 1.1 2.1 2.1 2.0  آبادان
 3.4 1.6 3.8 3.8 3.9 3.8 0.8 1.0  0.2 بندرماهشهر

 5.8 0.4 6.9 6.4 1.5 8.0 1.2 0.0 4.5 شادگان
 4.3 9.6 3.3 3.6 5.2 3.2 6.2 8.1 0.8 بهبهان
 2.6 0.0 3.1 2.2 3.9 1.6 4.4 3.6 6.8 اميديه
 3.9 2.2 4.3 3.9 6.7 3.0 3.9 1.7 10.1 رامشير

 4.0 0.3 4.7 3.7 1.1 4.5 3.9 4.9 1.2 هنديجان
 3.4 4.0 3.3 3.3 4.1 3.0 3.8 4.9 0.9 رامهرمز
 2.5 3.9 2.3 2.7 3.7 2.4 3.5 2.2 7.2 گتوند
 2.1 5.4 1.5 2.1 4.1 1.5 1.3 1.7 0.0 ايذه
 3.0 8.2 2.0 2.3 6.0 1.2 1.1 1.5 0.0 ملك باغ

 0.8 3.9 0.2 0.9 3.6 0.0 0.4 0.5 0.0 اللي
 2.1 11.7 0.3 2.0 7.9 0.1 0.2 0.3 0.0 مسجدسليمان

 1.8 5.2 1.1 1.4 5.5 0.1 0.2 0.3 0.0 هفتكل
 1.1 5.9 0.2 1.4 5 0.3 0.2 0.2 0.0 انديكا
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
  1392 -اي استان خوزستانبرپايه نقشه سازمان آب منطقهآمايشمحاسبات مطالعات: شبكه آبرسانيمأخذ
  1392 سال  آمايشمطالعات  GISمحاسبات بخش : اراضي زير كشت و داراي قابليت توسعه مأخذ
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  1404هاي آبرساني در وضعيت فعلي و توسعه آن تا افق  توزيع شهرستاني شبكه -ب

در افـق طراحـي را   مـورد نظـر   آبرسـاني  هاي  توزيع استاني شبكه 13-7و جدول  4-7و  3-7نمودارهاي 
 شوشترهاي اهواز، شوش، شود در افق توسعه، در نيمه غربي استان شهرستانمشاهده مي .دهند نشان مي

تـا   6/15و دزفول بـه ترتيـب بـا     هويزه
درصد، بيشترين سهم را در شـبكه   1/6

ــبكه    ــود و ش ــد ب ــاني دارا خواهن  آبرس
، آبـادان  خرمشهرجنوبي  هاي شهرستان

همچنين . يابد و بندرماهشهر  بهبود مي
و  هـــاي دشـــت آزادگـــان شهرســـتان

انديمشك از بهبود نسبي در سطح زيـر  
   .شبكه آبرساني برخوردار خواهند شد

توسـعه،   در نيمه شرقي استان، در افـق 
، رامشـير ، اميديه، بهبهانهاي  شهرستان
هريـك بـه    گتونـد و  رامهرمز، هنديجان

در ايـن  . شـوند  برخوردار ميبيشترين سهم از شبكه آبرساني در اين منطقه درصد از  5/3تا  2/6 با ترتيب
از وضـعيت  مناسـبي    و شهرسـتان ميانـه شـرقي اسـتان     هاي جنوبي بهبهان و هنديجان ميان شهرستان

، اللـي،  ملـك  بـاغ هـاي ايـذه،   وضـعيت برخـورداري شهرسـتان   و . شوند دار مينسبت به وضع فعلي برخور
اي قابل مالحظه به طورهستند شبكه آبرساني تقريباً فاقد مسجدسليمان، هفتگل و انديكا كه حال حاضر 

  .بهبود خواهد يافت

 
هاي استان در وضعيت فعلي و افزايش آن پس شهرستانشبكه آبرسانيتوزيع سطح زير پوشش -3-7 نمودار

  هكتار – آمايشاز توسعه تا افق طرح 
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به  مورد نظرآبرساني هاي  توزيع شبكه  5-7همچنين در نمودار 
در وضعيت فعلـي،   سهمريزي با نمايش منطقه برنامه 9تفكيك 

سهم از مقدار توسعه و سهم در افق طراحي نشـان داده شـده   
هايي مانند منطقه شود در افق توسعه منطقهمشاهده مي .است

-باغملك كه در وضعيت فعلي از شبكه -مسجد سليمان و ايذه 

آبرسـاني  بهره هستند به واسطه توسعه شبكههاي آبرساني بي
اي رح آمايش از وضعيت بهبود يافتـه در طول برنامه، در افق ط

 -همچنـين دو منطقـه بهبهـان و آبـادان     . شـوند برخوردار مي
خرمشهر در افق طرح از بهبـود نسـبي مناسـبي نسـبت بـه      

  .وضعيت فعلي برخوردار خواهند شد
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  ها از شبكه آبرساني در وضعيت فعلي و سهم از ميزان توسعه تا افق طرح آمايشتوزيع درصد سهم شهرستان - 4- 7 نمودار

  ت
  هكتار -كشت حال حاضر و قابليت توسعه اراضياراضي زير-14-7جدول

 

مقدار قابل  داراي قابليت كشت در حال حاضر
توسعه زمين 

 كشت آبي زير
  جمع ديم آبي  جمع ديم  آبي

 62,153 305,79271,932377,724367,94540,217408,162اهواز
 30,064 13,996233,867249,93515,231265,166 219,870 شوش
 17,312 134,80634,432169,238152,11827,827179,944 شوشتر
 3,205 127,994 127,994127,96430 124,7593,236 هويزه
 2,455 112,172 82,94928,171111,12085,40426,768 دزفول

 7,207 85,782 79,08585,71072 78,503582 دشت آزادگان
 12,379 68,742 56,36310,92467,28768,7420 خرمشهر

 20,714 100,327 75,7037,63783,34096,4183,909باوي
 311 71,437 34,47730,13364,61034,78836,649 انديمشك

 3,783 22,525 18,743018,74322,5250 آبادان
 14,145 84,239 63,56520,64484,20977,7106,530 بندرماهشهر

 5,974 142,274 134,5097,693142,202140,4821,792 شادگان
 13,800 53,12927,22980,35866,93038,285105,215 بهبهان
 35,123 62,715 27,59320,63848,23162,7150 اميديه
 36,985 95,955 50,25735,19785,45487,2438,712 رامشير

 20,244 97,984 76,3655,57781,94296,6091,375 هنديجان
 17,581 50,41621,65572,07167,99815,84583,843 رامهرمز
 6,120 62,300 40,64519,58560,23046,76415,536 گتوند
 6,117 52,481 24,67121,70546,37630,78821,693ايذه
 21,704 19,82931,47351,30241,53333,03074,563 ملكباغ

 3,231 19,496 18,92919,4293,73115,765  500اللي
 3,767 52,389 46,998 1,62541,91843,5435,391 مسجدسليمان

 21,488 2,04129,10531,14623,52920,85544,384 هفتكل
 0 4,31626,25430,5714,31623,71728,034 انديكا

  365,862 2,047,288400,8362,448,124 1,681,426528,6462,210,072  جمع
 1392-1392سالآمايشمطالعات GISمحاسبات بخش :مأخذ
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  درصد - 1404تا افق در وضعيت فعلي و تغييرات آنهاي آبرسانيشبكه-5-7 نمودار

  برنامه عملياتي  -1-1-5- 7-3

  1404هاي آبرساني تا افق  كالن شبكهعملياتي برنامه  -الف

هـزار هكتـار تـا افـق      865در سـطح  هاي آبرساني اسـتان   هكبرنامه عملياتي در مجموع شامل توسعه شب
از . ميليون هكتار افـزايش خواهـد داد   18/1ا را به ههباشد كه در نتيجه سطح پوشش اين شبك مي 1404

شـامل اتمـام    بـه طـور خالصـه   هـاي آبرسـاني    هاي شبكه پروژهها و  طرح برنامه عملياتيبندي،  نظر زمان
هـاي   هاي مطالعاتي تا پايان برنامه ششم توسعه، و اجراي پروژه ژهدست اجرا و انجام مطالعه پروهاي  پروژه

  .15-7، جدول باشد مطالعه شده در طول برنامه هفتم توسعه كشور مي

  آمايشافق مطالعات تا استان خوزستان شبكه آبرسانيبرنامه عملياتي توسعه -15- 7 جدول

  مساحت  آتي وضعيت فعلي و توسعه
 درصد  )هكتار(

نسبت به اراضي 
 برداري بهره دست
  )درصد(

  دوره اجرا

  - 100 26.7 315,140)1392سال- در وضعيت فعلي( بهره برداري
 برنامه پنجم و ششم 90 24.1 284,392 )1392سال -در دست اجرا (اجرايي

 147 39.3 463,532  مطالعاتي
، برنامه پنجم و ششم مطالعه در

 هفتمششم و اجرا در برنامه 
 برنامه پنجم و ششماجرا در  37 9.9 116,965 توسعه نيشكرو  بهره برداري

  374 100.0 1,180,029 جمع
 1392-اي استان خوزستاناز نقشه سازمان آب منطقه مشاور GISبرداشت بخش :مأخذ

X- مراجعه شود9-7جدولهكتار به زيرنويس1,245,947 در مورد اختالف اين رقم با رقم. 

  هاي توسعه  پروژهبرنامه عملياتي  -ب

توجـه داده  . ارائـه شـده اسـت    9-7ول در جـد  قـبالً آبرسـاني   شبكهتوسعه هاي  پروژهمساحت زير شبكه 
مطالعـاتي در  / برداري در اين جدول تنها براي مقايسـه نسـبت اجرايـي    هاي دست بهرهشود كه رديف مي

0

10

20

30

40

50

واز
اه

ن -
ادا

آب
هر
مش

خر

هر
هش

ما

ول
دزف

ان
هبه

ب

رمز
امه

ر

جد
مس

ان
ليم

س ذه
اي

ت  
دش

ان 
ادگ

آز

فعلي  توسعه آل در افق
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انـد در برنامـه توسـعه    ها كه با رنگ طوسي مشـخص شـده  بنابراين اين رديف. اين جدول درج شده است
  .شوند منظور نمي

بيني شده، همانطور كه در جـدول  پيشهاي آبرساني طبق برنامه بديهي است در صورت اجراي شبكه
مند هاي كمتر بهرهها و منطقهشود، نيمه شرقي استان و شهرستاننمودارهاي باال مشاهده مي و 7-12

تري برخوردار خواهند شد به عنوان مثال سهم نيمـه  هاي آبرساني از وضعيت متعادلاز گستره شبكه
ـ  8/19ز ها اشرقي استان از مساحت اين شبكه درصـد در وضـعيت    6/25ه درصد در وضعيت فعلي ب

مند از ريزي كمتر بهرههاي برنامهشود وضعيت منطقههمچنين مشاهده مي. هايي بهبود خواهد يافتن
تري برخوردار خواهند شـد  ها، به طور كلي در نيمه شرقي استان از وضعيت مناسبتوسعه اين شبكه

  .  باشدها ميكه به معناي كاهش عدم تعادل

  توسعه كشاورزي - 2- 3-1- 7

  ها پروگرام عنوان -1-2-1- 7-3

 و راهنمايي و هدايت كشاورزان در افزايش رانـدمان  ترويجي متعددي براي هاي بخش كشاورزي برنامهدر 
هـاي زراعـي و دامـي     آفات و بيماريكنترل  ،آبياريراندمان افزايش و زراعت، باغداري و دامپروري توليد 

 جهاد كشاورزي استان توسط سازمان راساًبيشتر ها مانند كنترل آفات  بخشي از اين برنامه .شود انجام مي
سـازمان و  ايـن  هـاي آبيـاري بخشـي توسـط      شود و بعضي ديگر مانند تغيير و بهبود در سيستم انجام مي
هـا نيـز بـا معرفـي      بسياري از ايـن برنامـه  . شود انجام ميتوسط كشاورزان  ،با راهنمايي سازمانهمچنين 
بـراي  و از اين طريـق حمايـت مـالي     گيردبانكي صورت ميتسهيالت جهت دريافت ها به بانككشاورزان 

  .شود ميكشاورزان فراهم 

نمايـد توليـدات كشـاورزي،     مـي آب و خاك اسـتان ايجـاب   سرشار تر گفته شده است منابع  چنانكه پيش
پروري استان توسعه يابد و ارزش افزوده بخش كشاورزي كه در جايگاه پنجم در كشـور   دامپروري و آبزي

توسـط   به طور عمـده  از آنجا كه فعاليت بخش كشاورزي. رد به جايگاه شايسته اين منابع ارتقا يابدقرار دا
در سـازمان جهـاد سـازندگي    هـاي ترويجـي    ، نقش برنامـه گيرد صورت مي ،)غير دولتي(بخش خصوصي 

فعاليت ي در دو زمينه اصلهاي ترويجي  اين نقش با اجراي برنامه. اين بخش اهميت اساسي را دارد توسعه
و بديهي است دست يـافتن بـه ايـن     گيرد و محصوالت دامي صورت مي باغداري -محصوالت زراعيتوليد 

كـاهش  "و  "كارآيي اقتصادي"و افزايش درآمد كشاورزان و تامين اهداف بنيادين افزايش توليد اهداف به 
  .انجامد نيز مي "ها عدم تعادل

  :به شرح زير استاستان  آمايشاصلي اجرايي مورد توجه طرح  هاي عنوان پروگرام
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 ساماندهي اراضي كشاورزي -انجام عمليات آب و خاك  

 تامين و عرضه آب  -انجام عمليات آب و خاك  

  توسعه كشت و افزايش راندمان محصوالت كشاورزي يترويجپروگرام  

 پروگرام ترويجي توسعه و افزايش راندمان محصوالت دامي 

 مبارزه با آفات گياهيپروگرام  

 داميهاي  بيماريپروگرام مبارزه با  

  دار هاي اولويت ها و پروژه عنوان طرح - 1-2-2- 7-3

  :، ذيل هر پروگرام در زير معرفي شده استاولويتداراي  يها عنوان طرح
 ساماندهي اراضي كشاورزي -انجام عمليات آب و خاك پروگرام  

  سازي اراضييكپارچه -

 و نوسازي اراضي سنتيتجهيز  -

  تجهيز و نوسازي اراضي مدرن -

  پوشش انهار سنتي -

  هاي آبياري عموميبهسازي كانال -

  مين و عرضه آبأت -انجام عمليات آب و خاك پروگرام  

  شبكه فرعي آبياري و زهكشيتوسعه  -

  احيا و مرمت قنوات -

  هاي آبياري تحت فشارسيستم -

  مين آبهاي كوچك تأ اجراي طرح -

  خط انتقال با لولهتوسعه  -

  زهكشي -

  اليروبي انهار و زهكش -

 افزايش راندمان محصوالت كشاورزيتوسعه كشت و  يترويجپروگرام  

 برنامه افزايش توليد محصوالت زراعي -

 برنامه افزايش توليد محصوالت باغي -

 توسعه دامپروريترويجي پروگرام  

 برنامه افزايش توليد محصوالت دام و طيور -

 مبارزه با آفات گياهيپروگرام  

 هاي هرزبرنامه كنترل و مبارزه با آفات و بيماري هاي گياهي و علف -
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 داميهاي  بيماري مبارزه باپروگرام  

 هابرنامه پوشش بهداشتي دام، طيور وآبزيان در برابر بيماري -

  هاي ترويجي پروگرامساير  
  برنامه افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي -

  عملياتي برنامه  - 1-2-3- 7-3

     بخش زراعتزيرافزايش سطح زير كشت و راندمان توليد در هاي  برنامه -الف

هـاي   برنامـه از  سـازمان جهـاد كشـاورزي اسـتان خوزسـتان     توسعه بخش كشاورزي هاي  برنامهترين  مهم
در زيـربخش زراعـت دو   . شـود  تشكيل مـي  ترويجي توسعه كشت و افزايش راندمان محصوالت كشاورزي

 21/1افزايش سطح زير كشـت محصـوالت عمـده زراعـي از     نخست . شود اصلي ترويجي تعقيب ميبرنامه 
ميليون هكتار ميليون بـه ترتيـب تـا پايـان برنامـه پـنجم        51/1و  24/1ميليون هكتار در حال حاضر به 

يـن  ا .باشـد  ميافزايش راندمان توليد در محصوالت مختلف زراعي برنامه اصلي ديگر . 1404توسعه و افق 
  .اند خالصه شده 16-7ل ها در جدو برنامه

به عنوان . ريزي شده در راندمان كشت محصوالت مختلف ارائه شده استتغييرات برنامه 17-7در جدول 
تـن در هكتـار در وضـع     13/2آن است كه رانـدمان از  برنامه شود در توليد گندم هدف مثال مشاهده مي

  .تن در هكتار بهبود يابد 88/2و  62/2به ترتيب به  1404پايان برنامه پنجم و افق تا فعلي 
  

 محصوالت زراعي استراتژيك استان خوزستان توليد توسعه توان  عملياتي برنامه -16- 7 جدول

 نام محصول
1404توان توسعه در سال  پايان برنامه پنجم توسعه شرايط موجود

سطح كاشت
 )هزار هكتار(

 توليد
  )هزار تن(

سطح كاشت
)هزار هكتار(

  توليد
 )هزار تن(

سطح كاشت 
 )هزار هكتار(

 توليد 
)هزار تن(

  2,452 850 1,6007501,967 750 گندم
 1,320 150 731120960 115 ذرت
 584 100 28065345 58 برنج
 216 150 147114160 110 جو
 101 29 42 33 48 70 هاي روغنيدانه

 3,831 110 1033,500  3,500 103 صيفيسبزي و 
 256  80 8550141 45 حبوبات
 8,760  1,510 7,121 1,235 6,385 1,210 جمع

  استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ
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  -1404تا افق راندمان توليد در هكتار  تغييردر زيربخش زراعت براي ترويج عملياتي  برنامه -17- 7 جدول

  بر حسب تن  
 1404سال  پايان برنامه پنجم توسعهشرايط موجود  محصوالت زراعي

 2.88  2.62  2.13  گندم

 8.80 6.36 8.00 ذرت

 4.83 5.31 5.84  برنج
 1.44 1.341.40 جو
 1.45 1.45  1.45  هاي روغنيدانه

  34.83 33.98 33.98 سبزي و صيفي
 3.20 1.89 2.82 حبوبات

  استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ

، رانـدمان و توليـد افـق    هاي توسعه سـطح زيـر كشـت    شاخص مقدارتغييرات  18-7در جدول همچنين 
در محصوالت زراعي گذاري  طبق هدف شود مشاهده مي. ارائه شده است 1389نسبت به سال پايه  1404

بـه عنـوان   . اصلي شاخص سطح زير كشت و شاخص راندمان توليد در هكتار هر دو افزايش خواهد يافـت 
بـه عبـارت   ( يابـد  درصد افزايش مـي  3/13مثال سطح زير كشت گندم در افق توسعه نسبت به سال پايه 

درصـد   2/35و شاخص راندمان توليـد ايـن محصـول     ،)رسد مي 3/113ديگر شاخص سطح زير كشت به 
در درصد افـزايش   3/53دهنده  مي رسد كه نشان 3/153به  يابد و در نتيجه توليد اين محصول بود ميبه

  :توجه مي شود كه رابطه زير در مورد همه محصوالت صادق است. بود خواهدتوليد اين محصول 

  شاخص كل توليد=  )شاخص راندمان* شاخص سطح زير كشت /  ( 100
  

نسبت  1404، راندمان و توليد افق هاي توسعه سطح زير كشتتغييرات شاخصبرنامه عملياتي -18- 7 جدول
  )100= شاخص سال پايه(  1389به سال پايه 

  توليدكل شاخص توليد در هكتارراندمانشاخصزير كشتسطحشاخص محصوالت زراعي
 153.3 135.2 113.3 گندم
 180.6 138.4  130.4ذرت
 208.6 121.0 172.4برنج
 146.9 107.8 136.4جو
 241.4 100.0 241.4 هاي روغنيدانه

 109.5 102.5 106.8 سبزي و صيفي
 301.2  169.4 177.8  حبوبات

استانآمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات:مأخذ  
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  سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستانآب و خاك هاي  برنامه -ب

مين أتـ و  ساماندهي اراضي كشاورزي، در دو قسمت آب و خاك سازمان جهاد كشاورزي استانهاي  رنامهب
   .بيني و طراحي شده استپيش 20-7و  19-7ي ها به شرح جدول و عرضه آب

  استان خوزستانبرنامه پنجم توسعه  در  ،)ساماندهي اراضي كشاورزي(حجم عمليات آب و خاك  -19- 7 جدول

 جمع 1394 1393 1392 1391 1390  واحد شرح عمليات
  شاخص
1394  

 418,230844 121,846 101,940121,268 14,43458,742 هكتار  يكپارچه سازي اراضي
 199 50,053 13,059 11,906 10,173 8,368 6,547 هكتار تجهيز و نوسازي اراضي سنتي
 371,6391,372 109,832 110,300 92,500 51,000 8,007  هكتار  تجهيز و نوسازي اراضي مدرن

 149 458 107 97 94 89 72 كيلومتر پوشش انهار سنتي
هاي آبياري بهسازي كانال 

 148 898 208 189 184 176 141 كيلومتر  عمومي

  بل
  پنجم توسعه  استان خوزستان برنامه در ،)مين و عرضه آبأت(حجم عمليات آب و خاك -20- 7 جدول

 جمع 1394 1393 1392 1391 1390 واحد شرح عمليات
  شاخص
1394  

 253 561,097 135,992 88,547141,551141,278 53,729  هكتار شبكه فرعي آبياري و زهكشي
 80 14.2 2.6 2.6 2.6 3.15 3.25 كيلومتر احيا و مرمت قنوات

 236 27,642 5,430 4,750 4,000 3,180 2,300 هكتار هاي آبياري تحت فشارسيستم
مين أهاي كوچك تاجراي طرح

  آب
ميليون 

 172 5,335 1,335 1,215 1,055 955 775متر مكعب

 211 935 258 216 186 153 122 كيلومتر خط انتقال با لوله
 122 39,700 8,800 8,700 7,600 7,400 7,200 هكتار زهكشي

 163 4,386 1,110 985 895 716 680 كيلومتر اليروبي انهار و زهكش

  مبارزه با آفات گياهيهاي  برنامه -پ

و  1394، 1389در سـه مقطـع زمـاني     آمايشبرنامه عملياتي مبارزه با آفات گياهي تا سال افق مطالعات 
ي كـه  ، بـه شـرح  راندمان توليـد بهبود  در راستاي اهدافها  اين برنامه. آمده است 21-7در جدول  1404

 1394شود كه عمليات به طور كلـي از سـال    اند و مالحظه مي و طراحي شده تنظيمقبال ارائه شده است، 
   .شوند از شتاب بيشتري نسبت به دوره برنامه پنجم برخوردار مي 1404تا سال 
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     دامپروريبخش زيرافزايش توليد در هاي ترويجي  برنامه -ت

زيـر بخـش   هـاي ترويجـي در    كشـاورزي اسـتان، بـا اجـراي برنامـه      طبق برنامه پيشنهادي سازمان جهاد
در ايـن برنامـه از سـال    . حاصـل شـود   22-7اهداف توسعه توليدات دامي استان طبق جـدول  ، دامپروري

درصـد   1/5و  7/4توليد گوشت قرمز و شير به ترتيب با نرخ رشـد متوسـط سـاالنه     1404تا سال  1389
نرخ رشد توليد گوشت مرغ و . برابر توليد سال پايه افزايش خواهند يافت 1/2و  2رشد خواهند كرد و  به 

برابر سال  5/2ل خواهد بود كه توليد اين دو را به حدود درصد در سا 5/6تخم مرغ نيز بيشتر و در حدود 
باالتر است و مقدار توليد در صورت تحقق  بيني در مورد افزايش توليد عسل پيش. پايه افزايش خواهد داد

برابر توليد سال پايه افزايش خواهد يافت كه كمك زيـادي بـه افـزايش     6/4حدود هاي ترويجي به  برنامه
  .توليدكنندگان اين محصول خواهد نمود درآمد كشاورزان و

  متوسط نرخ رشد ساالنه برحسب درصد  - 1404برنامه مبارزه با آفات گياهي تا افق  -21- 7 جدول

  سال  واحد  عنوان
1389  

  سال
1392  

  سال
1404  

ساالنه رشد نرخ
94  
89 

1404 
1394 

 3.0 1.2 325,380 228,215 200,969 هكتار  نظارت بر كنترل آفات نباتي
 5.0 3.5 93,841 52,254 34,560 هكتار زراعي و باغي مبارزه بيولوژيك با آفات نباتي

 5.0 1.0 47,141 26,250 25,000 هكتار )سن غالت(نظارت بر مبارزه آفات همگاني 
 6.0 1.8 11,000 5,466 4,677 هكتار )نخيالت و مركبات(نظارت بر مبارزه آفات همگاني 
 4.0 1.4 79,547 49,629 43,284 هكتار )هاجوندگان و ملخ(نظارت بر مبارزه آفات همگاني 

 4.0 2.1 318,450 198,903 158,061 هكتار نظارت بر كنترل بيماري هاي نباتي
 3.0 1.9 508,039 356,329 285,908 هكتار نظارت و هدايت بر مبارزه زراعي و مكانيكي با آفات نباتي

 2.0 1.1 1,729,625 1,363,797 1,212,750 هكتار  هاي هرز مديريت كنترل علف
 0.0 0.7 995,187 995,187 902,664 هكتار هاي مراقبت و پيش آگاهي استقرار و گسترش شبكه
 1.6 0.2 184,744 157,677 153,848 تن نظارت بر ضدعفوني بذور

 3.0 1.9 46,832 32,847 26,356 هكتار )داخلي(رديابي آفات قرنطينه 
اي و ترخيص  صدور مجوز ورود و كنترل قرنطينه

 محصوالت كشاورزي وارداتي
 3.0 12,952,4670.9 9,084,600 8,400,000 تن

اي  صدور گواهي بهداشت نباتي و كنترل قرنطينه
 محصوالت كشاورزي صادراتي

 3.0 2.2 130,097 91,248 70,032 تن

هاي  بعد از ورود روي اندام هاي قرنطينه انجام كنترل
 گياهي وارداتي با هدف كاشت و تكثير

 3.0 1.2 1,499 1,052 927 هكتار

 5.0 2.3 100,392 55,902 44,000 تن  ارائه خدمات ضدعفوني محصوالت كشاورزي وارداتي
 5.0 2.3 250,980 139,755 110,000 تن  وارداتيهاي گياهي  ها و اندام نظارت بر ضدعفوني محموله

  استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ
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  1404استان تا افق  توسعه دامپروريهاي ترويجيبرنامههدف-22-7 جدول

  شير  گوشت قرمز  سال
گوشت 
  مرغ

 عسل تخم مرغ

 455 5,885 56,756 485,485 63,850  سال پايه1389
1390  64,581 517,325 62,211 7,247 902 
1391  69,845 546,066 61,004 6,742 1,046 
1392  72,411 573,370 71,225 7,538 1,050 
1393  75,307 602,039 75,499 7,990 1,113 
1394  78,320 632,141 80,028 8,470 1,180 
1395  82,236 663,748 84,830 8,978 1,250 
1396  86,348 696,935 89,919 9,517 1,326 
1397  90,665 731,782 95,315 10,088 1,405 
1398  95,198 768,371 101,034 10,693 1,489 
1399  99,958 806,790 107,096 11,335 1,579 
1400  104,956 847,129 113,521 12,015 1,674 
1401  110,204 889,486 120,333 12,736 1,774 
1402  115,714 933,960 127,552 13,500 1,880 
1403  121,500 980,658 135,206 14,310 1,993 
1404  127,575 1,029,691143,318 15,168 2,113 

 464 258 253 212 200 )درصد(1389نسبت سال افق به سال پايه
 10.8  6.5 6.4 5.1 4.7 )درصد(1389-1404نرخ رشد دوره 

  استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ

  برنامه پوشش بهداشتي دام، طيور وآبزيان در برابر بيماري ها -ث

هاي واگيردار مبارزه با بيماريكنترل  ،هاآبزيان در برابر بيماري پوشش بهداشتي دام، طيور وهدف برنامه 
باشـد كـه   ميليون دام در طول برنامه پنج سـاله پـنجم مـي    45با پوشش حدود  ايو انگلي دام و قرنطينه

  .حداقل با همين روند در دو برنامه بعدي ادامه خواهد يافت

     در بخش زراعتپرداخت تسهيالت  -ج

هـا بـراي دريافـت وام يكـي ديگـر از       گذاري بخش خصوصي بـه بانـك   هاي سرمايه بررسي و هدايت پروژه
توليد در اين بخش اسـت كـه توسـط سـازمان جهـاد سـازندگي اسـتان        هاي حمايتي براي افزايش  برنامه

انجـام  اي در برنامـه ترويجـي    هاي توسعه پروژهگذاري در  سرمايهطور كه گفته شد  همان. گيرد صورت مي
، بـا  هـاي مكانيزاسـيون   و طرح تامين و عرضه آب، ساماندهي اراضي كشاورزي، شامل عمليات آب و خاك

در ايـن مـوارد سـازمان نسـبت بـه      . گيـرد  كشاورزي، توسط كشاورزان صورت ميراهنمايي سازمان جهاد 
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رانـدمان  اما . نمايد هاي پيشنهادي كشاورزان براي معرفي به بانك جهت دريافت وام اقدام مي بررسي طرح
هاي توسعه كشاورزي كـه در كـار   گذاري در طرحپرداخت تسهيالت به بخش خصوصي براي سرمايه كلي
، بسـيار پـايين و   انـد  تصـويب شـده   در سازمان جهاد سازندگي استان ها سي كننده اين طرحهاي برر گروه

طرح به دريافـت وام   44طرح مصوب در اين كار گروه  100به اين معني كه از هر . درصد است 44حدود 
 23-7جـدول  . دهدها روي ميها توسط بانكبيشترين افت در مرحله تصويب طرح. شوندو اجرا موفق مي

به مرحلـه عقـد قـرارداد بـا      رحط 5/46تنها  ها طرح معرفي شده به بانك 6/92كه از هر  دهد نشان مي
ها در گرو بهبود مديريت همه جانبه توسـعه اسـتان   كاهش اين ناهماهنگي .رسدبانك و دريافت وام مي

  )6-7نمودار . (باشد مي
 

 زيربخش زراعت -طرح هاي توسعه كشاورزي اجرايي-ماليپيشرفت-23- 7 جدول

 اعتبار تعداد
 ميليارد ريال

از صد  تعداد
 از صد درصد اعتباردرصد

 1,94655 100.0 100.0  مصوب در كارگروه 
 1,3360768.692.6 معرفي شده به بانك 

 1,2043162.1 65.8  مصوب در بانك 
 1,0830455.846.5عقد قرارداد و پرداخت شده

 1,07289 55.4 44.2در حال اجرا يا به بهره برداري رسيده
  استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ

gh 

  

  از صد درصد -زيربخش زراعت -هاي توسعه كشاورزي طرحاجرايي-ماليپيشرفت - 6-7 نمودار

  مكانيزاسيون كشاورزي هاي حمايت از  پرداخت تسهيالت در طرح -چ

جهــت هـا بــراي دريافـت وام    گــذاري بخـش خصوصـي بــه بانـك    هـاي سـرمايه   بررسـي و هـدايت پــروژه  
هاي حمايتي براي افـزايش توليـد در ايـن     يكي ديگر از برنامهآالت كشاورزي نيز  گذاري در ماشين سرمايه
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پرداخت تسهيالت بـه   راندمان كلي .گيرد جهاد سازندگي استان صورت ميبخش است كه توسط سازمان 
تصـويب شـده در كـار    مكانيزاسـيون كشـاورزي   هاي توسـعه  گذاري در طرحبخش خصوصي براي سرمايه

توسـعه  (قبلـي  هـاي   ها در سازمان جهاد سازندگي استان نسبت به طرحهاي بررسي كننده اين طرحگروه
پرداخـت وام   درصـد و در مرحلـه تصـويب و نهايتـاً     69به بانك كمتر و حدود  در مرحله معرفي ،)زراعت

ها چنانكه گفته شـد در گـرو   كاهش اين ناهماهنگي. )7-7نمودار (درصد است،  56نسبتاٌ بيشتر و حدود 
  .باشد بهبود مديريت همه جانبه توسعه استان مي

  

 

  از صد درصد -مكانيزاسيون كشاورزيطرح هاي توسعهاجرايي-مالييشرفتپ -7-7 نمودار

  شهرستانيزيع فضايي و تو -1-2-4- 7-3

در توسعه كشاورزي هم از ديدگاه كالن و هم  مؤثرسه دسته عوامل و متغيرهاي بسيار  رود بين انتظار مي
اي آبرسـاني  ه نخست ارتباط بين توسعه شبكه. از نظر توزيع شهرستاني ارتباط منطقي وجود داشته باشد

وجـود يـك    و دوم ،)يبراي توسعه اين اراضـ (كشت آبي تبديل به اراضي  با موجودي اراضي داراي قابليت
 بـا برنامـه توسـعه اراضـي     ،)اي توسط سازمان آب منطقـه (رساني هاي آب ارتباط منطقي بين توسعه شبكه

در . انـد  خوشبختانه هر دو دسته ارتباط به نحو مناسبي با يكديگر سازگار شـده . )سازمان جهاد كشاورزي(
   . شود ادامه اين سازگاري در دو بند بررسي مي

   

100

69 62 56

0

25

50

75

100

مصوب در کارگروه  معرفی شده به بانک  مصوب در بانک  عقد قرارداد و پرداخت
شده 



                                                                                            
 111.7 استان خوزستانطرح آمايش 

و تبديل به اراضي قابليت توسعه موجودي اراضي داراي هاي آبرساني با  توسعه شبكهسازگاري  -الف
  1404كشت آبي در سطح كالن و سطح شهرستاني تا افق سال 

اي آبرساني با موجودي اراضي داراي قابليت تبـديل بـه اراضـي كشـت آبـي در      ه ارتباط بين توسعه شبكه
  :شودكه مشاهده ميطوريبه. بررسي شده است 24-7جدول 

هـزار   366عالوه بر اراضي زير كشت آبي موجـود، حـدود   و روابط قيمت، فعلي تكنولوژي بر اساس  
  . باشندهكتار از اراضي استان داراي قابليت تبديل به كشت آبي مي

هزار هكتار ازاين اراضي در نيمه شرقي استان و نزديـك   186شود كه حدود در جدول مشاهده مي 
  . ندهزار هكتار آن در نيمه غربي استان قرار دار 180به 

ن بخـش اعظـم   رغـم در اختيـار داشـت   علي ،حال حاضردر كه قبالً بيان شد نيمه غربي استان چنان 
به همـين دليـل   . هاي زير كشت آبي، امكان توسعه اراضي زيادتري نسبت به نيمه غربي نداردزمين

درصد از اراضي زير كشـت آبـي اسـتان در نيمـه شـرقي و       21كه در حال حاضر حدود با وجود آن
درصد آن در نيمه غربي استان قرار دارد، در صورت تبديل كليه اراضي قابـل تبـديل بـه     79حدود 

كـه ايـن بـه معنـاي      ،شـود درصد تعديل مي 74و  26كشت آبي، سهم دو نيمه به ترتيب به حدود 
برابر شدن اراضي زير كشت آبي در نيمه شرقي استان است كـه گـام مهمـي در جهـت      5/1حدود 

  .اي  خواهد بودهاي بين منطقهادلكاهش عدم تع

  :همسويي بين امكان توسعه اراضي با توسعه شبكه آبرساني نيز در همين جدول قابل مشاهده است

هاي آبرساني در نيمه شرقي استان، در افق طرح اين شبكه حـدود  با توجه به توسعه مناسب شبكه 
  . بوددرصد از كل اراضي داراي قابليت كشت آبي خواهد  64معادل 

كه توسعه شبكه آبرساني در نيمه غربي بيش از دو برابر نيمـه شـرقي اسـت امـا نسـبت      با وجود آن 
 .درصد خواهد بود 55اراضي داراي قابليت كشت آبي حدود  مساحت شبكه توسعه يافته

تامين زمين براي تبديل به كشت آبي حدود يك سوم از محـل تبـديل اراضـي زيـر كشـت ديـم و        
هـاي  شامل انجام عمليات اصـالحي بـر روي زمـين و يـا گسـترش شـبكه      (ساير منابع باقيمانده از 

در هـر صـورت نسـبت    . شـود فـراهم مـي   ،)هاآبرساني در اراضي زير كشت آبي و تعميق اين شبكه
هاي داراي قابليت كشت آبي فراتر گاه از مساحت زمينهاي آيرساني هيچاراضي تحت پوشش شبكه

هاي آبرساني در افق طرح مساحتي نزديك بـه   ن حالت هنوز مساحت شبكهنخواهد رفت و در بهتري
 . دهنددرصد مساحت اراضي داراي قابليت كشت آبي را تشكيل مي 60
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داراي قابليت توسعه و تبديل به اراضي كشت اراضيهاي آبرساني باسازگاري توسعه شبكه -24- 7 جدول
 1404آبي تا افق سال

استان: معج غربينيمه  شرقينيمه 
 1,681,426 1,330,038 351,388  هكتار - فعلياراضي زير كشت آبي 

 2,047,288 1,509,740 537,548 هكتار -اراضي  داراي قابليت تبديل به كشت آبي 
 365,862 179,702 186,160 هكتار -مقدار تفاوت

 100.0  79.1 20.9 درصد - فعليسهم اراضي زير كشت آبي 
 100.0 73.7 26.3 درصد -سهم اراضي  داراي قابليت تبديل به كشت آبي 

 100.0 49.1 50.9  درصد -سهم مقدار تفاوت

 290,000 230,000 60,000 هكتار -سطح اراضي تحت پوشش شبكه آبرساني در وضعيت فعلي
 1,180,000 837,000 343,000  هكتار -آمايشافق  سطح اراضي تحت پوشش شبكه آبرساني در

 890,000 607,000 283,000  هكتار -آبرساني توسعه شبكهسطح 

 0.576 0.554 0.638درصد - نسبت شبكه آبرساني به اراضي داراي قابليت كشت آبي در افق 

نحوه تامين اراضي براي تبديل به كشت آبي
 127,810 70,355 57,455 تبديل زمين ديممحل از 

 238,052 109,347 128,705 از محل ساير اراضي 
 365,862 179,702 186,160جمع

 دهي توجه خاص به سازگاري برنامه سامانهاي توسعه كشاورزي جهاد سازندگي استان و  برنامه -ب
  هاي آبرساني  توسعه شبكهاراضي كشاورزي با 

تـرين   مهـم  ،)آب و خـاك از پروگـرام اصـلي   ( تامين و عرضه آب و ساماندهي اراضي كشاورزيهاي  برنامه
توزيـع شهرسـتاني اعتبـارات ايـن برنامـه      . دهنـد  را تشـكيل مـي  هاي زيربنايي توسـعه كشـاورزي    برنامه
طبـق    ديـدگاه ايـن   از. آيـد  به عمـل مـي   ها در توسعه كشاورزي شهرستاندهنده تاكيدي است كه  نشان

درصد به نيمـه غربـي تخصـيص     4/72نيمه شرقي و  بهها  درصد اعتبارات اين برنامه 6/27، 25-7جدول 
توزيع اين اعتبـارات   ،)27-7و  26-7(در دو جدولي كه متعاقب اين جدول ارائه شده است . شود داده مي

شايان توجه است كه اين دو توزيع بسيار به يكديگر نزديك هسـتند  . ئه شده استابه تفكيك شهرستان ار
همچنـين ضـريب همبسـتگي بـين      .باشـد  مي 1عمالٌ برابر با عدد به طوري كه ضريب همبستگي اين دو 

درصـد   72حدود آمايشزيع اراضي زير كشت در افق توسعه طرح هاي توسعه كشاورزي با تو توزيع برنامه
اند، اين امكان وجـود دارد   تنظيم شده 1394هاي ياد شده توسعه كشاورزي تا افق  از آنجا كه برنامه. است

در نمـودار  . تـر شـود   هماهنگآبرساني شبكه توسعه با  1404ها براي افق  اين برنامه كه توزيع شهرستاني
  .اند اين سه توزيع در كنار يكديگر ارائه شده 7-8
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رزي بين نيمه شرقي و غربي هاي توسعه كشاوبرنامهتوزيع اعتبار-25-7 جدول
 درصد -استان  

 جمع نيمه غربي نيمه شرقي
 100.0 72.4 27.6 برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي 
  100.0 72.4 27.6 برنامه تامين و عرضه آب 

  1392سال  - بر اساس اطالعات سازمان جهاد كشاورزي  آمايشمحاسبات طرح 
 

و  سازمان جهاد كشاورزي استان مقايسه تطبيقي توزيع اعتبارات برنامه توسعه بخش كشاورزي -8-7 نمودار
  اي استان خوزستان هاي زير كشت سازمان آب منطقه توسعه شبكه

درصد از منابع اين دو برنامـه بـه نيمـه     26 شود،مشاهده مي 27-7و   26-7به طوري كه در جدول 
اين هاي آبرساني در شرقي استان تخصيص داده شده است كه با اراضي زير كشت آبي و توسعه شبكه

ريزي اسـتان  گانه برنامه9به عالوه اين دو جدول سهم مناطق . بخش از استان هماهنگي مناسبي دارد
  . مند استان منظور شده استهاي كم بهرهدهد كه در آن سهم مناسبي براي شهرستانرا نشان مي

  

  استان خوزستان در برنامه پنجم توسعه كشاورزيبرنامه  ساماندهي اراضي توزيع اعتبار  -26- 7 دولج
  ) الير ارديليمبلغ به م( 

 )درصد(توزيع جمع 1394  1393 1392 1391 1390
  2.9 81.3 23.5 19.5 15.6 12.6 10.1 آبادان 
  2.2  61.8 17.9 14.8  11.9 9.5 7.7 اميديه 
 0.3 8.3 2.4 2 1.6 1.3 1 انديكا 

 3.1 88 25.5 21.1 16.9 13.6 10.9 انديمشك 
  12.3 349.5 101.2 83.7 67.2 54 43.4 اهواز 
  1.7 48.7 14.1 11.7 9.4 7.5 6 ايذه 
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 برنامه ساماندهي اراضي آشاورزي 

برنامه تامين و عرضه آب 

برنامه آبرساني
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  استان خوزستان برنامه  ساماندهي اراضي كشاورزيتوزيع اعتبار-26-7دولجادامه 
  ) الير ارديليمبلغ به م(در برنامه پنجم توسعه  

 )درصد(توزيع جمع 1394 1393 1392 1391 1390
  0.9 24.5 7.1 5.9 4.7 3.8 3 باغملك 

  2.5 70.1 20.3 16.8 13.5  10.8 8.7 باوي 
 1.8 50 14.5 12 9.6 7.7 6.2 بهبهان 

 2.9  81.5 23.6 19.5 15.7 12.6 10.1 خرمشهر 
 3.7 106.1 30.7 25.4 20.4 16.4  13.2 دزفول 

 14.1 400.8 116 96  77.1 61.9 49.8 دشت آزادگان 
 4.8 138.3 40 33.1 26.6 21.4 17.2 رامشير 
  6.9 196 56.7 46.9 37.7 30.3 24.4  رامهرمز 
  1.8 52.5 15.2 12.6 10.1 8.1 6.5 شادگان 

 15.3 437.7 126.7 104.8 84.2 67.6 54.4 شوش 
 10.1 289.5 83.8 69.3 55.7 44.7 36 شوشتر 
 1.4 40.9 11.8 9.8 7.9  6.3 5.1 گتوند 
 0.1 3.8 1.1 0.9  0.7 0.6 0.5 اللي 

 1.3 35.9 10.4 8.6  6.9 5.5 4.5 ماهشهر 
 0.1 2.9 0.8  0.7 0.6 0.4 0.4 مسجدسليمان 

 0.1 3.8 1.1  0.9 0.7 0.6  0.5 هفتگل 
 7.3 207.4 60 49.7 39.9 32 25.8 هنديجان 

  2.6 73 21.1 17.5 14 11.3 9.1 هويزه 
 100 2,852.3 825.5 683.2 548.6 440.5 354.5  جمع

 ريزيمنطقه برنامه9
 14.7 419.6 64.880.7100.5121.5 52.1 اهواز

 5.7 162.8 25.231.33947.1 20.2خرمشهر - آبادان 
 10.4 295.8 45.656.970.985.6 36.8 ماهشهر
 33.7 962.2 148.6185.1230.4278.5 119.6 دزفول
 3.9 111.8 17.221.526.832.4 13.9 بهبهان
 11.9 338.1 52.36580.997.8 42.1 رامهرمز
 0.5 15 2.32.93.64.3 1.9 سليمان مسجد

 2.6 73.2 11.314.117.621.2 9 ايذه
 16.6 473.8 73.291.1113.5137.1 58.9 آزادگان  دشت
 100.0 2852.3 440.5548.6683.2825.5 354.5 جمع

 26.1 745.5 115.1143.4178.6215.7 92.7 نيمه شرقي
 73.9 2106.8 325.4405.2504.6609.8 261.8 نيمه غربي

 100.0 2852.3 825.5 683.2 548.6 440.5 354.5 جمع
استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ
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.  
   استان خوزستان در برنامه پنجم توسعهكشاورزيو عرضه آبنيتامبرنامهتوزيع اعتبار -27- 7 جدول

  ) الير ارديليمبلغ  به م(
)درصد(توزيع جمع 1394  1393 1392 1391 1390

 2.8 14.0 4.0 3.4 2.7 2.2 1.7 آبادان
 2.2 10.6 3.1 2.5 2.0 1.6 1.3 اميديه
 0.3 1.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 انديكا

 3.1 15.2 4.4 3.6 2.9  2.3 1.9 انديمشك
 12.3 60.1 17.4 14.4 11.6 9.3 7.5 اهواز
 1.7 8.4 2.4 2.0 1.6 1.3 1.0 ايذه

 0.9 4.2 1.2 1.0 0.8 0.7 0.5 باغملك
 2.5 12.1 3.5 2.9 2.3 1.9 1.5 باوي

  1.8 8.6 2.5 2.1 1.7 1.3 1.1 بهبهان
 2.9 14.0 4.1 3.4 2.7 2.2 1.8 خرمشهر
 3.7 18.3 5.3 4.4 3.5 2.8 2.3 دزفول

 14.1 69.0 19.9 16.5 13.3 10.7 8.6 دشت آزادگان
 4.8 23.8 6.9 5.7 4.6 3.7 3.0 رامشير
 6.9 33.7 9.8 8.1 6.5 5.2 4.2 رامهرمز
 1.8 9.1 2.6 2.2 1.7 1.4 1.1 شادگان
 15.3 75.3 21.8 18.0 14.5 11.6 9.4 شوش
 10.1 49.8 14.4 11.9 9.6 7.7  6.2 شوشتر
 1.4 7.0 2.0 1.7 1.4 1.1 0.9 گتوند
 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 اللي

 1.3 6.2 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 ماهشهر
 0.1 0.5  0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 مسجدسليمان

 0.1 0.6 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 هفتگل
 7.3 35.7 10.3 8.5 6.9 5.5 4.5 هنديجان

 2.6 12.6 3.6 3.0 2.4 1.9 1.6 هويزه
 100.0 490.6 141.9 117.5 94.3 75.8 61.2 جمع

 ريزيبرنامههمنطق9
 14.7 72.2 11.213.917.320.9 9 اهواز

 5.7 28 4.45.46.88.1 3.5 خرمشهر - آبادان 
 10.4 51 7.99.812.214.7 6.4 ماهشهر
 33.7 165.6 25.531.939.647.9 20.7 دزفول
 3.9 19.2 2.93.74.65.6 2.4 بهبهان
 11.8 58.1 911.21416.9 7.3 رامهرمز
 0.5 2.5 0.40.50.60.7 0.4 سليمان مسجد
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  استان خوزستان كشاورزي و عرضه آبنيبرنامه تامتوزيع اعتبار-27-7 جدولادامه 
  ) الير ارديليمبلغ  به م(در برنامه پنجم توسعه  
)درصد(توزيع جمع 1394  1393 1392 1391 1390

 2.6 12.6 22.433.6 1.5 ايذه
 16.6 81.6 12.615.719.523.5 10.2 آزادگان  دشت
 100.0 490.8 75.994.5117.6141.9 61.4 جمع

 26.1 128.1 19.824.730.737.1 16.1 نيمه شرقي
 73.9 362.7 56.169.886.9104.8 45.3 نيمه غربي

 100.0 490.8 75.994.5117.6141.9 61.4 جمع
استان آمايشسازمان جهاد كشاورزي استان و محاسبات مطالعات : مأخذ

  توسعه منابع طبيعي -3- 3-1- 7

  ها عنوان پروگرام -1-3-1- 7-3

شـرح زيـر   توان به  هاي اصلي حفاظت از منابع طبيعي شامل توسعه و حفاظت از اين منابع را مي پروگرام
  :خالصه كرد

 زداييو بيابانو مراتع، آبخيزداري  ها از جنگلدر حوزه توسعه و حفاظت  

 در حوزه مديريت زمين و كاربري اراضي 

  توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي كشوردر حوزه  

  .ارائه خواهد شدادامه طبق شرح خدمات، در هاي باال  پروگرام و پروژه  مورد طرحجزئيات بيشتر در 

   هاي اولويت دار ها و پروژه عنوان طرح - 1-3-2- 7-3

حفظ و توسعه منابع طبيعي، با توجه به شرايط طبيعـي اسـتان   چارچوب استان در هاي  ترين اولويت مهم
و  حفظ و توسعه جنگل و مرتـع  ،)2(آبخيزداري،  ،)1( :شود هاي زير تعريف مي زمينهدر به ترتيب اولويت 

  زدايي بيابان ،)3(

عملياتي توسـعه منـابع طبيعـي اسـتان در برنامـه پـنجم       هاي  توزيع اعتبار بين برنامه 28-7طبق جدول 
همسويي كلي و  ،آمايشاستان در مطالعات  داري جنگل توسعه استان و پيشنهاد اداره كل منابع طبيعي و

  . دهد اي در اين دو مجموعه را نشان مي كيدات بين برنامهأعمومي بر ت
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  درصد - 1390-94عملياتي در دوره هاي وسعه منابع طبيعي بين برنامهتتوزيع اعتبار حفظ و -28- 7 جدول
  اداره كل منابع طبيعي استان استانبرنامه پنجم توسعه

 41.6 )اي عمليات سازه( آبخيزداري  41.7 برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك
 12.6 )عمليات بيولوژيك ( آبخيزداري 

 20.2 كاري و توسعه فضاي سبز جنگل 24.3 برداري اصولي از جنگلتوسعه و بهرهبرنامه احيا، 
 6.1 ها و مراتع حفاظت و حمايت از جنگل

 3.7 بهبود و اصالح مراتع 10.5 برداري اصولي از مراتعبرنامه احيا، توسعه و بهره
 15.8 هاي روانشنزدايي و تثبيت بيابان 22.0 هاي روانزدايي و تثبيت شنبرنامه بيابان

  1.4 برنامه ساماندهي مالكيت و صدور سند اراضي دولتي
 100.0 جمع 100.0 جمع
 اداره كل منابع طبيعي برنامه پنجم توسعه استان و: مأخذ

طرح در سـه حـوزه اصـلي زيـر انجـام       14به صورت پيوسته در چارچوب ها  اين برنامه عملياتو ها  پروژه
  :خواهد شد

 زداييو بيابانو مراتع، آبخيزداري  ها توسعه و حفاظت از جنگلدر حوزه  

  توسعه زراعت چوب )1
  ،)هاي دست كاشت جنگل(توسعه جنگل  )2
  هاي مديريت جنگل افزايش سطوح تحت پوشش طرح )3
   ها و مراتع ارتقاء ضريب حفاظت از جنگل )4
  هاي مرتعداري افزايش سطوح اجرايي طرح )5

  مميزي مراتع )5-1     
  ساماندهي چراي دام در مراتع )5-2     

  هاي بحراني بيابانزا زدايي و كنترل كانونعمليات بيابان )6
   عمليات آبخيزداري در حوزه سدها )7
  ها عمليات آبخيزداري در ساير حوزه )8
  ها در حوزه شهري و روستايي پخش سيالب و تغذيه آبخوان )9

 بيابانيتامين سوخت فسيلي جنگل نشينان، عشاير و جوامع محلي در اراضي   )10

 در حوزه مديريت زمين و كاربري اراضي 

  مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات  )11
  كاداستر منابع طبيعي و سامانه هاي اطالعات توصيفي زمين  )12
  استعداديابي و تعيين كاربري بر اساس توان اكولوژيك  )13

 ي ساختار مديريت منابع طبيعيتوانمندسازدر حوزه  

 طبيعيي ساختار مديريت منابع توانمندساز  )14
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  برنامه عملياتي - 1-3-3- 7-3

مالحظـه  . ارائـه شـده اسـت    29-7توسعه منابع طبيعي به شرح جدول  گانه  14هاي  برنامه عملياتي طرح
هـا تـا سـال     ارائه شده است، با اين حال اين برنامـه  ،)پايان برنامه پنجم( 1394شود اين برنامه تا افق  مي

  .خواهند يافتادامه با همين روند  1404

   استان خوزستان توسعه منابع طبيعي و آبخيزداريو هدف برنامه عملياتي  -29- 7 جدول
  در برنامه پنجم توسعه استان 

  
  1394 1393  1392  1391 1390  جمع  هاي برنامه پنجم سال  واحد   هاي كمي عناوين هدف

  زداييو مراتع، آبخيزداري و بيابان ها حوزه توسعه و حفاظت از جنگل
  3,000 600 600 600 600 600  هكتار  توسعه زراعت چوب

  41,000 8,0008,0008,5001,0000 6,500  هكتار  )هاي دست كاشت جنگل(توسعه جنگل 
  400  400 300  200  170  160 هزار هكتار هاي مديريت جنگل افزايش سطوح تحت پوشش طرح

  75  75 65 55  50  45  درصد  ها و مراتع حفاظت از جنگلارتقاء ضريب 
  1,746  1,4501,6001,746 1,300 1,188 هزار هكتار  هاي مرتعداري افزايش سطوح اجرايي طرح

 2,4782,4782,4782,4782,478 2,478 هزار هكتار  مميزي مراتع

 2,4782,4782,4782,4782,478 2,478 هزار هكتار  ساماندهي چراي دام در مراتع

  150  30 30  30 30  30 هزار هكتارزا هاي بحراني بيابان زدايي و كنترل كانونعمليات بيابان
  300  300  292  285  278  271 هزار هكتار  عمليات آبخيزداري در حوزه سدها
  420  420  360  320  270  231 هزار هكتار  ها عمليات آبخيزداري در ساير حوزه

ها در حوزه شهري  آبخوانپخش سيالب و تغذيه 
 137  28 28 28 28  25 هزار هكتار  و روستايي

تامين سوخت فسيلي جنگل نشينان، عشاير و 
  100  100 85 75 65  60  درصد  جوامع محلي در اراضي بياباني

  حوزه مديريت زمين و كاربري اراضي
  1,350  0 0 350 500  500 هزار هكتار  مميزي اراضي و تفكيك مستثنيات

كاداستر منابع طبيعي و سامانه هاي اطالعات 
  2,850  700 650 600 500  400 هزار هكتار  توصيفي زمين

استعداديابي و تعيين كاربري بر اساس توان 
  320  80 80 60 60  40 هزار هكتار  اكولوژيك

  حوزه توانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيعي
  40  40 34 28 22  16  درصد  يتوانمندسازي ساختار مديريت منابع طبيع

 استان خوزستانداريجنگلاداره كل منابع طبيعي و :مأخذ
  .باشد هاي طوسي رنگ به صورت تجمعي مي حجم عمليات رديف* 
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  شهرستانيتوزيع فضايي و  -1-3-4- 7-3
هـا و ارضـي    ها و جنگل رودخانه ها و مراتع با توجه به پراكنشحفظ و توسعه جنگلعمليات آبخيزداري و 

تمركـز اصـلي آن در   ، امـا  شـود  هاي مختلف توزيع ميبين شهرستاناين عمليات و نياز به توسعه مرتعي 
بيشـتر  زدايـي   بيابـان هـاي   كيد پـروژه و تأ هاي شمالي استان ها متوجه شهرستان حفاظت و توسعه جنگل

  . خواهد بود متوجه مناطق غربي و به خصوص جنوب غربي استان

ــع    ــتان توزي ــعه اس ــنجم توس ــه پ برنام
را ارائـه  ها و اعتبارات  شهرستاني فعاليت

كند، اما برنامه حفظ و توسعه منابع  نمي
 آمايشطبيعي استان كه براي مطالعات 

ــه شــده ايــن توزيــع را در ــر دارد ارائ . ب
ايـن دو  هرچند چـارچوب منـابع مـالي    

با يكديگر متفاوت هستند، امـا  مجموعه 
توزيع شهرستاني اعتبارات مورد نيـاز و  

دهنــده  اي آن نشــان برنامــه توزيــع بــين
تاكيدي است كه استان نسبت بـه ايـن   

  . شود دو توزيع دارد و در ادامه ارائه مي

منـــابع اعتبـــاري و رونـــد آن در دوره 
و  109-7جــدول پنجســاله بــه همــراه 

ــودار  ــوط نم ــودار (مرب ــه، )7-15نم  ب
اين گـزارش منتقـل شـده     پيوست يكم

   .است

، بر اساس نظـر  1390-94دوره پنجساله توزيع شهرستاني برنامه عملياتي توسعه منابع طبيعي استان در 
هرچنـد ايـن   . ارائه شده است 30-7شش گروه مندرج در جدول در  داري جنگلاداره كل منابع طبيعي و 

هـاي اسـتان نشـان    هـا بـين شهرسـتان   برنامه به پايان نرسيده است اما توزيع عمليات هريك از اين گروه
سازمان است كه با توزيع منابع طبيعي و نياز حمايت و حفاظت و اين گيري مورد نظر  دهنده نياز و جهت

  .ا در انطباق قرار گرفته استهتوسعه آنها شهرستان

همـاهنگي  بين حجم عمليـات و بـرآورد منـابع مـالي      به طور كلي و عموميهرچند شايان ذكر است كه 

ها وبرنامهتوزيع
هـا بـين    فعاليت

در هـا   شهرستان
ــدول  و    31-7ج

ــين  ــه  9ب منطق
ريــزي در  برنامــه
 ارائه 9 -7نمودار 

شده اسـت، كـه   
ســـــــازگاري 

تري را بـا  مناسب
نيازهــــــــاي 

هــاي شهرســتان
مختلف اسـتان و  
در انطبـــاق بـــا 
توزيـــع منـــابع 
ــين  ــي بـ طبيعـ

هــاي شهرســتان
اســتان نشــان  

 .دهد مي
توزيع عمليات حفاظت و توسعه -9-7 نمودار

 منابع طبيعي بر حسب منطقه و نوع عمليات
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بيابان زدايی و تثبيت شن های روان
اصالح مراتع
حفاظت جنگل و مرتع
جنگل کاری و فضای سبز
آبخيزداری (بيولوژيک)
آبخيزداری (سازه)
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هـاي   ايـن مـوارد در جـدول   شـود كـه   هايي مشاهده مياي از موارد نيز ناهماهنگيوجود دارد، اما در پاره
  .اند يادشده با رنگ طوسي پر رنگ مشخص شده

 
عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان هايبرنامهمورد نيازحجم عمليات عمراني -30- 7 جدول

  هكتار -  1390-94هاي  بر اساس پيشنهاد دستگاه براي سالخوزستان 

 

 آبخيزداري
  عمليات(

  )ايسازه

 آبخيزداري
  عمليات(

)بيولوژيك

  كاري جنگل
  و توسعه

 سبز فضاي

  حفاظت و
  حمايت از

 ها و جنگل
  مراتع

  بهبود و
  اصالح
 مراتع

 زدايي بيابان
  و تثبيت

روان هاي شن
 جمع

 29,635 1,235 0 28,000 400 0 0  آبادان
 64,210 3,880 1,870 48,000 1,140 1,170 8,150 اميديه
101,640 18,760 3,980 60,000 3,400 1,300 14,200 انديكا

 51,150 0 860 32,000 3,750 1,240 13,300 انديمشك
153,700 21,800 0 130,000 1,900 0 0 اهواز
120,980 0 1,140 100,000 4,600 1,240 14,000 ايذه
 52,595 0 880 35,000 2,560 455 13,700 ملكباغ

 13,490 1,100 0 12,000 390 0 0 باوي
 73,245 0 1,245  56,000 3,300 1,000 11,700 بهبهان

 8,312 562 0 7,000 750 0 0 خرمشهر
111,470 0 1,240 92,000 3,700 1,330 13,200 دزفول
 7,030 3,140 540 0 0 540 2,810 آزادگان دشت

 25,985 730 355 21,000 1,200 300 2,400 رامشير
 59,470 1,220 980 42,000 1,770 1,200 12,300 رامهرمز
 21,085 720 0 20,000 365 0 0 شادگان
 86,730 5,570 1,140 70,000 920 750 8,350 شوش
 73,050 0 1,240 56,000 1,960 700 13,150 شوشتر
 81,385 0 985 65,000 1,240 760 13,400 گتوند
 83,400 0 1,120 65,000 2,020 1,110 14,150  اللي

 60,860 2,180 0 58,000 680 0 0 ماهشهر
102,010 0 1,500 85,000 1,790 720 13,000 مسجد
 80,720 0 1,210 70,000 1,230 780 7,500هفتگل

 23,960 2,840 400 18,000 730 420 1,570  هنديجان
 580 580 0 0 0 0 0 هويزه
1,486,692 64,317 20,685 1,170,000 39,795 15,015 176,880  جمع

  



                                                                                            
 121.7 استان خوزستانطرح آمايش 

توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري عملياتي هايبرنامهمورد نيازحجم عمليات عمراني -30-7 جدولادامه 
  هكتار - 1390-94هاي  استان خوزستان بر اساس پيشنهاد دستگاه براي سال

 

 آبخيزداري
  عمليات(

  )ايسازه

 آبخيزداري
  عمليات(

)بيولوژيك

  كاري جنگل
  و توسعه

 سبز فضاي

  حفاظت و
  حمايت از

 ها و جنگل
  مراتع

  بهبود و
  اصالح
 مراتع

 زدايي بيابان
  و تثبيت

روان هاي شن
 جمع

 ريزيگانه برنامه9مناطق
 167,190 22,900 0 142,000 2,290 0 0 اهواز
 37,947 1,797 0 35,000 1,150 0 0خرمشهر -آبادان 

 105,905 5,740 400 96,000 1,775 420 1,570 ماهشهر
 403,785 5,570 5,465 315,000 11,570 4,780 61,400 دزفول
 137,455 3,880 3,115 104,000 4,440 2,170 19,850 بهبهان
 166,175 1,950 2,545 133,000 4,200 2,280 22,200 رامهرمز

 287,050 18,760 6,600 210,000 7,210 3,130 41,350 مسجدسليمان
 173,575 0 2,020 135,000 7,160 1,695 27,700 ايذه

 7,610 3,720 540 0 0 540 2,810دشت آزادگان 
1,486,692 64,317 20,685 1,170,000 39,795 15,015 176,880 جمع

 788,215 27,430 14,680 600,000 23,740 9,695 112,670 نيمه شرقي
 698,477 36,887 6,005 570,000 16,055 5,320 64,210 نيمه غربي

1,486,692 64,317 20,685 1,170,000 39,795 15,015 176,880 جمع
 1391-2سال- استان خوزستان داريجنگلاداره كل منابع طبيعي و :مأخذ
 .ناهماهنگي بين حجم عمليات و منابع مالي استدهنده  نشان طوسي پررنگرنگ  •
  

عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري هايبرنامهمورد نيازتوزيع حجم عمليات عمراني -31- 7 جدول
  درصد –1390-94هاي  بر اساس پيشنهاد دستگاه براي سالاستان خوزستان

 

 آبخيزداري
  عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
  عمليات(

)بيولوژيك

كاريجنگل
  و توسعه

سبزفضاي

  حفاظت و
  حمايت از

مراتعها وجنگل

  بهبود و
مراتع اصالح

 زدايي بيابان
  تثبيتو 
روان هاي شن

 جمع

 2.0 1.9 0.0 2.4 1.0 0.0 0.0 آبادان
 4.3 6.0 9.0 4.1 2.9 7.8 4.6 اميديه
 6.8 29.2 19.2 5.1 8.5 8.7 8.0 انديكا

 3.4 0.0 4.2 2.7 9.4 8.3 7.5 انديمشك
 10.3 33.9 0.0 11.1 4.8 0.0 0.0 اهواز
 8.1 0.0 5.5 8.5 11.6 8.3 7.9 ايذه
 3.5 0.0 4.3 3.0 6.4 3.0 7.7 ملكباغ

 0.9 1.7 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 باوي
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عملياتي توسعه منابع طبيعي و هاي  برنامهمورد نيازتوزيع حجم عمليات عمراني-31-7 جدولادامه 
  درصد – 1390-94هاي  آبخيزداري استان خوزستان بر اساس پيشنهاد دستگاه براي سال

 

 آبخيزداري
  عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
  عمليات(

)بيولوژيك

كاريجنگل
  و توسعه

سبزفضاي

  حفاظت و
  حمايت از

مراتعها وجنگل

  بهبود و
مراتع اصالح

 زدايي بيابان
  و تثبيت

روان هاي شن
 جمع

 4.9 0.0 6.0 4.8 8.3 6.7 6.6 بهبهان
 0.6 0.9 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 خرمشهر
 7.5 0.0 6.0 7.9 9.3 8.9 7.5 دزفول

 0.5 4.9 2.6 0.0 0.0 3.6 1.6 دشت آزادگان
 1.7 1.1 1.7 1.8 3.0 2.0 1.4 رامشير
 4.0 1.9 4.7 3.6 4.4 8.0 7.0 رامهرمز
 1.4 1.1 0.0 1.7 0.9 0.0 0.0 شادگان
 5.8 8.7 5.5 6.0 2.3 5.0 4.7 شوش
 4.9 0.0 6.0 4.8 4.9 4.7 7.4 شوشتر
 5.5 0.0 4.8 5.6 3.1 5.1 7.6 گتوند
 5.6 0.0 5.4 5.6 5.1 7.4 8.0 اللي

 4.1 3.4 0.0 5.0 1.7 0.0 0.0  ماهشهر
 6.9 0.0 7.3 7.3 4.5 4.8 7.3  مسجد
 5.4 0.0 5.8 6.0 3.1 5.2 4.2هفتگل

 1.6 4.4 1.9 1.5 1.8 2.8 0.9 هنديجان
 0.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هويزه
 100 100 100 100 100 100 100  جمع

 ريزيبرنامههمنطق9
 11.2 35.6 0.05.812.10.0 0.0 اهواز
 2.6 2.8 0.02.93.00.0 0.0خرمشهر-آبادان

 7.1 8.9 2.84.58.21.9 0.9 ماهشهر
 27.2 8.7 31.829.126.926.4 34.7 دزفول
 9.2 6.0 14.511.28.915.1 11.2 بهبهان
 11.2 3.0 15.210.611.412.3 12.6 رامهرمز

 19.3 29.2 20.818.117.931.9 23.4مسجدسليمان
 11.7 0.0 11.318.011.59.8 15.7 ايذه

 0.5 5.8 3.60.00.02.6 1.6دشت آزادگان 
 100.0 100.0 100.0100.0100.0100.0 100.0 جمع

 53.0 42.6 64.659.751.371.0 63.7 نيمه شرقي
 47.0 57.4 35.440.348.729.0 36.3 نيمه غربي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع
1391-2سال -استان خوزستانداريجنگلاداره كل منابع طبيعي و :مأخذ  
 .موضوع در شهرستان استدهنده اهميت رنگ طوسي نشان •



                                                                                            
 123.7 استان خوزستانطرح آمايش 

 

كه برآيند حجم عمليـات   ها بر اساس حجم اعتبار مورد نياز ها بين شهرستانتوزيع منابع در شش گروه برنامه
تر مورد اشاره قرار گرفت و در ايـن   هايي است كه پيش بر فعاليت كيدأدهنده ت نشان 32- 7است، طبق جدول 

آورده  33- 7توزيع منابع در هر شهرستان بين عمليـات مختلـف نيـز در جـدول     . شود جدول نيز مشاهده مي
به عنوان مثال در شهرستان . باشد عمليات خاص ميتر هر شهرستان به نوع شده است كه معرف نيازهاي مهم

باشـد  ترين عمليات براي اين شهرستان مي هاي روان طبق برآورد دستگاه مهمزدايي و تثبيت شناهواز بيابان
   .درصد حجم اعتبارات اين شهرستان براي اين عمليات پيشنهاد شده است 69كه 

عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان هايبرنامهگذاري مورد نيازسرمايهتوزيع  -32- 7 جدول
  درصد-  1390-94هاي بر اساس پيشنهاد دستگاه براي سالخوزستان

 

 آبخيزداري
  عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
  عمليات(

)بيولوژيك

 كاريجنگل
  و توسعه

 سبزفضاي

  حفاظت و
  حمايت از

ها ومراتعجنگل

 بهبود و
  اصالح
 مراتع

 زدايي بيابان
  و تثبيت

روان هاي شن
 جمع

 0.9 3.8 0.00.81.80.0 0.0 آبادان
 6.4 13.5 8.33.02.97.1 5.3 اميديه
 6.3 0.0 9.18.78.36.7 6.4  انديكا

 6.3 0.0 7.09.96.05.2 7.0 انديمشك
 4.4 19.2 0.05.44.60.0 0.0اهواز
 7.4 0.0 8.512.27.210.0 7.3ايذه
 5.9 0.0 4.75.94.45.8 8.8 ملكباغ

 0.9 3.8 0.00.91.50.0 0.0باوي
 1.9 7.7 0.01.94.50.0 0.0 بندرماهشهر

 6.4 0.0 6.98.85.57.0 7.5 بهبهان
 0.8 1.9 0.02.01.80.0 0.0 خرمشهر
 6.4 0.0 6.79.28.46.7 7.1 دزفول

 3.2 11.5 3.20.00.03.3 2.1 دشت آزادگان
 1.9 1.9 2.02.93.41.8 1.2 رامشير
 5.6 3.8 6.13.85.14.4 7.1 رامهرمز
 0.6 1.9 0.00.91.60.0 0.0 شادگان
 6.5 19.2 5.42.33.25.8 4.6 شوش
 5.3 0.0 6.14.94.76.7 7.3  شوشتر
 4.5 0.0 6.42.93.85.0 6.4  گتوند
 5.9 0.0 5.54.96.05.8 8.7اللي

 5.5 0.0 6.44.28.410.5 7.2 مسجدسليمان
 3.6 0.0 5.72.93.86.1 4.5 هفتكل

 3.1 9.6 2.21.73.22.1 1.7 هنديجان
 0.3 1.9 0.00.00.00.0 0.0 هويزه
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  استان

 1391-2سال-استان خوزستان داريجنگلاداره كل منابع طبيعي و :مأخذ
 .منابع مالي استناهماهنگي بين حجم عمليات ودهنده نشان طوسي پررنگرنگ  •
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.  
عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان هايبرنامهگذاري مورد نيازتوزيع سرمايه -33- 7 جدول

  درصد-  1390-94هاي براي سالبر اساس پيشنهاد دستگاهخوزستان

 

  آبخيزداري
  عمليات(

 )سازه اي

  آبخيزداري
  عمليات(

 )بيولوژيك

 كاريجنگل
  و توسعه
  فضاي
 سبز

  حفاظت و
  حمايت از

 ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
  اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

  هاي شن
 روان

  جمع

 100.0 69.1 0.0 12.8 18.1 0.0 0.0 آبادان
 100.0 33.0 4.1 2.8 9.4 16.3 34.5  اميديه
 100.0 0.0 3.9 8.0 27.9 18.0 42.3 انديكا

 100.0 0.0 3.1 5.7 31.5 13.8 45.9 انديمشك
 100.0 69.0 0.0 6.4 24.6 0.0 0.0 اهواز
 100.0 0.0 5.0 6.0 33.4 14.5 41.1 ايذه
 100.0 0.0 3.6 4.6 20.0 10.1 61.7 ملكباغ

 100.0 69.1 0.0 10.6 20.3 0.0 0.0 باوي
 100.0 64.6 0.0 14.5 20.9 0.0 0.0  بندرماهشهر

 100.0 0.0 4.1 5.2 27.9 13.6 49.2 بهبهان
 100.0 37.1 0.0 13.6 49.3 0.0 0.0 خرمشهر
 100.0 0.0 3.8 8.0 28.9 13.1 46.1  دزفول

 100.0 56.7 3.8 0.0 0.0 12.4 27.1 دشت آزادگان
 100.0 15.9 3.4 10.7 30.4 12.8 26.8 رامشير
 100.0 10.9 2.9 5.6 13.9 13.7 52.9 رامهرمز
 100.0 52.8 0.0 16.9 30.3 0.0 0.0 شادگان
 100.0 46.8 3.3 3.0 7.2 10.4 29.3 شوش
 100.0 0.0 4.6 5.4 18.6 14.3 57.0 شوشتر
 100.0 0.0 4.1 5.2 13.1 18.0 59.7 گتوند
 100.0 0.0 3.7 6.3 16.9 11.8 61.4 اللي

 100.0 0.0 7.0 9.3 15.3 14.4 54.0 مسجدسليمان
 100.0 0.0 6.2 6.4 16.2 19.7 51.5 هفتكل

 100.0 48.8 2.5 6.3 11.2 8.8 22.3 هنديجان
 100.0 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 هويزه
 100.0 15.8 3.7 6.1 20.2 12.6 41.6 استان

 استان خوزستانداريجنگلاداره كل منابع طبيعي و :مأخذ
 .موضوع در شهرستان استدهنده اهميت رنگ طوسي نشان •

  



                                                                                            
 125.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  توسعه شيالت -4- 3-1- 7

  ها عنوان پروگرام -1-4-1- 7-3

پـروري   هاي اصلي توسعه شيالت، از دو پروگرام اصلي حمايت از صيد و صيادي و حمايت از آبزي پروگرام
  .شود تشكيل مي

  شود ميارائه در ادامه هاي باال  مورد عمليات پروگرامجزئيات بيشتر در 

   هاي اولويت دار ها و پروژه عنوان طرح - 1-4-2- 7-3

  :زاحمايت از توسعه فعاليت شيالت عبارت هستند در چارچوب  عمليات سازمان شيالتترين  مهم

  :در زمينه صيد و صيادي )الف
  :هاي مصنوعي ها و زيستگاه توسعه اسكله

هـا و بنـادر صـيادي، احـداث     تعميـر، نوسـازي و بهسـازي اسـكله    هاي صـيادي شـامل    توسعه اسكله 
 شناور، هاي  ي تداركاتي، اسكلهها پهلوگيري جهت تخليه صيد، اسكلههاي  اسكله

 هاي صياديسازي در اسكلهسنگ چيني و ساحل ،سازيمحوطهاليروبي،  

سـاني بـه   گسترش شبكه برق و تجهيز بنادر صيادي به خـدمات پشـتيباني مثـل جايگـاه سـوخت ر      
 سيستم اطفاء حريق  شناورهاي صيادي و

 و بررسي راهكارهاي مديريتي، ها و بنادر صياديشركت در كميته ساماندهي اسكله 

 ،صيادي به بخش تعاونيهاي برداري بندرواگذاري مديريت بهرهفعال كردن بخش تعاوني و  

 ،هاي مصنوعيايجاد زيستگاه 

 :آموزش و ترويج مطالعاتي، مديريتي، نظارتي،

 ،ها با اداره كل تعاون استانكميته مشترك توانمندسازي تعاونيمشاركت در  

 ها در بخش توزيع سوخت شناورهاي صيادياجراي طرح هدفمندسازي يارانه 

  ،پيگيري تأمين تسهيالت مورد نياز 

 ،پروري جنوب كشورهاي مطالعاتي با همكاري پژوهشكده آبزيانجام مستمر پروژه 

  ،هاي مخرب صيدهاي آموزشي جهت صيادان و آشنايي آنها با تأثيرات روشبرگزاري دوره 

هـا و  در اسـتان و در اختيـار قـرار دادن برنامـه    ) سيماب(استقرار سيستم يكپارچه صدور مجوز صيد  
 ،هاتجارب استان به شيالت مركز جهت استفاده در ساير استان
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ال و ارز در جهـت سـاماندهي و كـاربرد راهكارهـاي كـاهش      شركت در كميسيون مبارزه با قاچاق كـا  
  ،طرح شكايت در مراجع قضايي از واحدهاي آالينده ،قاچاق سوخت

 تدوين آيين نامه نحوه برخورد و توقيف شناورهاي بيگانه، 

  :پروري آبزيدر زمينه  )ب
شـيالت و بـا   آبـي و سردآبيتوسـط سـازمان     گـرم  پروريهاي آبزياحداث تأسيسات زيربنايي مجتمع 

 مشاركت بخش خصوصي،

 ،هاي مختلفپروري در شهرستانسنجي توسعه آبزيمطالعات امكان 

 ،هاي كارشناسي براي افزايش توليد در واحد سطحكمك 

 ،هاي جديد مثل ماهيان خاوياريمعرفي گونه 

 ،هاي جديداي براي معرفي گونهانجام مطالعات مربوط به تنوع گونه 

 ،ت مورد نيازپيگيري تأمين تسهيال 

 ،هاي پايلوت و ترويجياجراي پروژه 

  . . .پروري و هاي بهبود مديريت آبزياجراي پروژه 

  برنامه عملياتي - 1-4-3- 7-3

در  پـروري  بيني شده توسط اداره كل شيالت براي حمايـت از توسـعه صـيد و آبـزي    برنامه عملياتي پيش
درصـد   1/1پروري و حـدود  درصد در سال براي توليدات آبزي 5/11مجموع از هدف رشد متوسط حدود 

پروري استان از رشـد  در صورت تحقق اين اهداف، كل توليد صيد و آبزي. شود در زمينه صيد تشكيل مي
  . درصد برخوردار خواهد شد كه نرخ رشد قابل توجهي است 8/7متوسط 

شود توزيـع  نشان داده شده است و مالحظه مي 34-7تي به تفكيك شهرستان در جدول اين برنامه عمليا
بـا يـادآوري از گـزارش    . تري برخوردار خواهد شداي مناسبپروري از پخشايش منطقههدف توسعه آبزي

هـاي اللـي، گتونـد و مسـجد      شهرسـتان آن گزارش ذكر شد كـه   3-2-1-2-6از ) چ(فصل ششم در بند 
ال شرقي، رامشير و رامهرمز در ميانـه شـرقي و سوسـنگرد در حاشـيه غربـي اسـتان كـه        سليمان در شم

ملـك و ايـذه كـه از جريـان آب      و بعضي ديگر ماننـد بـاغ  هاي دائمي قرار دارند  جملگي در مسير رودخانه
امـا  . بهـره هسـتند  پروري ضعيف يا بـي وضعيت فعلي از نظر آبزي درنيز چندان بي بهره نيستند  سطحي

گذاري اداره كل شيالت استان مورد توجه قرار گرفته اسـت  دهد اين مهم در هدفمينشان  34-7ل جدو
-گيري هم در راستاي هدف بنيادين كارآيي اقتصادي استان و همسو با كاهش عـدم تعـادل  كه اين هدف

  .اي استهاي منطقه
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  پروري استان خوزستان تا افق طرح آمايشصيد و آبزيبرنامه عملياتي و هدف توسعه -34- 7 جدول

  
  پروري جمع صيد و آبزي  تن -آبزي پروري تن-صيد

 سال
 1392پايه

 سال
 1404افق

 سال
 1392پايه

  سال
 1404افق  

  سال
   1392پايه 

 سال
 1404افق 

 34,000 21,664 18,66620,0002,99814,000 آبادان
 0500 500-00 اميديه

 06,000 6,000-00 انديمشك
 42,500 14,741 0014,74142,500اهواز
 3,000 210 3,000 00210ايذه

 8,500 6,539 1,000-6,5397,500 ماهشهر
 3,000 78 00783,000 بهبهان

 29,000 13,541 3,7994,0009,74225,000 خرمشهر
 5,000 1,101 001,1015,000 دزفول
 7,000 2,202 002,2027,000 آزادگاندشت

 0500 500-00 رامشير
 0500 500-00 رامهرمز
 18,500 6,381 3,0383,5003,34315,000 شادگان
 3,000 1,487 001,4873,000 شوش
 20,000 10,090 0010,09020,000 شوشتر
 03,000 3,000-00 گتوند
 0500 500-00اللي

 5,500 850 008505,500 مسجدسليمان 
 27,000 11,561 12,000-11,56115,000 هنديجان

 8,000 606 006068,000 هويزه
 225,000 91,051 175,000 47,448 50,000 43,603 جمع

 ريزيمنطقه برنامه9
 42,500 14,741 0014,74142,500اهواز
 63,000 35,205 22,46524,00012,74039,000 خرمشهر - آبادان

 54,000 24,481 21,13826,0003,34328,000 ماهشهر
 37,000 12,678 0012,67837,000 دزفول
 3,500 78 00783,500 بهبهان
 01,000 0001,000 رامهرمز
 6,000 850 008506,000 سليمان مسجد

 3,000 210 002103,000ايذه
 15,000 2,808 002,80815,000 دشت آزادگان 

 225,000 91,051 175,000 47,448 50,000 43,603 جمع

 55,500 15,507 11,56115,0003,94640,500 نيمه شرقي
 169,500 75,544 32,04235,00043,502134,500 نيمه غربي

 225,000 91,051 175,000 47,448 50,000 43,603 جمع
شيالت استان خوزستاناداره كل :مأخذ
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  شهرستانيتوزيع فضايي و  -1-3-4- 7-3
هاي جنوبي اسـتان  پروري بيشتر در شهرستانهمانطور كه در گزارش فصل ششم اشاره شد تاكنون آبزي

فعاليت صيد نيز به طور طبيعـي در  . اند رشد كرده استكه به طور كلي با شيالت آشنايي بيشتري داشته
اين رونـد   1404در برنامه توسعه شيالت تا افق . جنوب استان رشد كرده استهاي ساحلي در شهرستان

. هاي شرقي و نوار مرزي غرب استان تعديل خواهد شداي استان، منطقهتا حدودي به نفع مناطق حاشيه
را بـا ارقـام   ) 1392(پروري و جمع اين دو فعاليـت در سـال پايـه    توزيع درصد صيد و آبزي  35-7جدول 
  . نمايد كه تأييد كننده مطلب باالست، افق طرح، مقايسه مي1404سال  نظير در

و همچنـين رشـد   ) گزارش فصل ششـم ( 1382-92همانطور كه ديده شد رشد صيد دريايي چه در دوره 
همچنـين توزيـع بـين شهرسـتاني و بـين      . بسيار اندك است 1404تا افق  1392بيني شده از سال پيش

امـا در  . دهـد از نظر ميزان صيد دريايي تغييرات قابـل تـوجهي را نشـان نمـي     ريزيگانه برنامه 9مناطق 
بسـيار قابـل    1404و هم در فاصله فعلي تـا افـق    1382-92پروري هم در دوره مقابل، ميزان توليد آبزي

بنـابراين در ادامـه تنهـا    . باشد و به عالوه تغييرات توزيع فضايي اين فعاليت اهميت مهمـي دارد توجه مي
  . شودپروري ارائه ميييرات توسعه آبزيتغ

ريـزي نشـان   منطقـه برنامـه   9را بـر حسـب   پروري آبزيميزان توليد فعلي و آتي  10-7همچنين نمودار 
اي استان از رشـد  شود كه مقدار توليد سال هدف در مناطق حاشيهدهد و در آن به خوبي مشاهده مي مي

سهم هريك از اين منـاطق را در دو مقطـع    11-7ل نمودار به همين شك. مند خواهند شدتري بهرهسريع
  .دهدزماني مورد نظر نشان مي

درصد در سال پايـه بـه    4/2مقدار بسيار اندك پروري از توليد آبزيدر مجموع سهم نيمه شرقي استان از 
برنامـه  برابر در طـول   3درصد افزايش خواهد يافت كه هر چند كه هنوز پايين است اما رشد بيش از  7/7

 6/8به  9/5ريزي دشت آزادگان نيز از توليد از م منطقه برنامهبه همين ترتيب سه. كندآمايش را بيان مي
  . درصد افزايش خواهد يافت كه اين نيز تغيير قابل توجهي است
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  تن -سال پايه و افق طرح– خوزستاناستان ريزيمنطقه برنامه9درپروريتوليد آبزيمقايسه  -10-7 نمودار
  

سال پايه و افق  – استان خوزستانريزي منطقه برنامه9درپروريتوليد آبزيمقايسه سهم -11-7 نمودار
 درصد-طرح

  
  خوزستان تا افق طرح آمايشپروري استان برنامه عملياتي و هدف توسعه صيد و آبزي -35- 7 جدول

  
 درصد - پروري جمع صيد و آبزي درصد–آبزي پروري  درصد-صيد
 سال

 1392پايه
 سال

 1404افق
 سال

1392پايه
  سال

 1404 افق
  سال

   1392پايه
  سال

 1404 افق
 15.1 23.8 8.0 6.3 40.0 42.8 آبادان
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 اميديه

 2.7 0.0 3.4 0.0 0.0 0.0 انديمشك
 18.9 16.2 24.3 31.1 0.0 0.0 اهواز
 1.3 0.2 1.7 0.4 0.0 0.0 ايذه

 3.8 7.2 0.6 0.0 15.0 15.0 ماهشهر
 1.3 0.1 1.7 0.2 0.0 0.0 بهبهان

 12.9 14.9 14.3 20.5 8.0 8.7 خرمشهر
 2.2 1.2 2.9 2.3 0.0 0.0 دزفول
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  پروري استان خوزستان تا افق طرح آمايشبرنامه عملياتي و هدف توسعه صيد و آبزي -35-7 جدولادامه 

  
 درصد -پروري  جمع صيد و آبزي درصد–آبزي پروري  درصد-صيد
 سال

 1392پايه
 سال

 1404افق
 سال

1392پايه
  سال

 1404افق 
  سال

   1392پايه
  سال

 1404افق 
 3.1 2.4 4.0 4.6 0.0 0.0 دشت آزادگان

 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 رامشير
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 رامهرمز
 8.2 7.0 8.6 7.0 7.0 7.0 شادگان
 1.3 1.6 1.7 3.1 0.0 0.0 شوش
 8.9 11.1 11.4 21.3 0.0 0.0 شوشتر
 1.3 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0 گتوند
 0.2 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 اللي

 2.4 0.9 3.1 1.8 0.0 0.0 مسجدسليمان 
 12.0 12.7 6.9 0.0 30.0 26.5 هنديجان

 3.6 0.7 4.6 1.3 0.0 0.0 هويزه
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  جمع

 ريزيگانه برنامه9مناطق
 18.9 16.2 24.3 31.1 0.0 0.0 اهواز

 28.0 38.7 22.3 26.9 48.0 51.5 خرمشهر - آبادان 
 24.0 26.9 16.0 7.0 52.0 48.5 ماهشهر
 16.4 13.9 21.1 26.7 0.0 0.0 دزفول
 1.6 0.1 2.0 0.2 0.0 0.0 بهبهان
 0.4 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 رامهرمز
 2.7 0.9 3.4 1.8 0.0 0.0 سليمان مسجد

 1.3 0.2 1.7 0.4 0.0 0.0 ايذه
 6.7 3.1 8.6 5.9 0.0 0.0 دشت آزادگان 

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

 24.7 17.0 23.1 8.3 30.0 26.5 نيمه شرقي
 75.3 83.0 76.9 91.7 70.0 73.5 نيمه غربي

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 جمع

و  34-7هاي بيني شده، همانطور كه در جدولبديهي است در صورت اجراي عمليات طبق برنامه پيش
منـد از حجـم   هـاي كمتـر بهـره   و منطقه هاشود، نيمه شرقي استان و شهرستانمشاهده مي 7-35

شـود   مشاهده مـي  35-7به عنوان مثال در جدول . مناسبي از توسعه شيالت برخوردار خواهند شد
پـروري   در زمينه آبـزي . يابد درصد افزايش مي 30درصد به  5/26سهم نيمه شرقي استان در صيد از 

در نتيجـه سـهم ايـن    . خواهد رسيد 1/23درصد به  3/8اين توسعه بسيار بيشتر است و اين سهم از 
افـزايش خواهـد    7/24درصد بـه   17پروري از  نيمه كمتر توسعه يافته استان در مجموع صيد و آبزي
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هـاي   پروري در منطقه در آبزيبيني شده  پيشتر  اين بهبود بيشتر ناشي از افزايش نسبي سريع. يافت
اين روال در ). 35-7جدول(خوردار خواهند شد ريزي شرق استان است كه از بهبود مناسبي بر برنامه

  .  باشدها ميكاهش عدم تعادلدهنده  مجموع نشان

  توسعه صنعت - 5- 3-1- 7

فعاليت دو دستگاه اجرايي اداره كل صنعت، معـدن و تجـارت اسـتان و شـركت      ،زمينه توسعه صنعت در
و بـه  كشاورزي نيز در زمينه توسعه صنعت  به عالوه سازمان جهاد. عمده است استان هاي صنعتي شهرك

در روستاها و سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيـز در زمينـه توسـعه صـنايع     خصوص صنايع غذايي 
به لحاظ اهميت غالب دو دستگاه نخست در توسعه صنعتي استان، ابتدا بـه وظـايف   . دستي فعاليت دارند

  .شود اين دو دستگاه اشاره مي

  ره كل صنعت، معدن و تجارت استاناداجايگاه  -الف

مـديريتي و  ، به طور عمده وظايف اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان به تبع وظايف وزارتخانه مربوط
عت، معدن و تجارت در زمينـه توسـعه صـنعت و معـدن بـه طـور       وزارت صنوظايف اصلي . حمايتي است
توسـعه  ها برنامـه و ضـوابط كلـي     تعيين سياست، تدوين استراتژي توسعه صنعتي و معدنيخالصه شامل 

ريـزي  برنامـه ، هـا  از آن هاي صنعتي و معدني و هدايت و حمايت نظارت بر فعاليت، بخش صنعت و معدن
هـاي توسـعه صـادرات     سياسـت و تـدوين  تعيـين  ، صنعت و معدن وري بخش براي افزايش بازدهي و بهره

 هـاي صـادراتي   مهندسي در چـارچوب سياسـت   -فنيهاي معدني و خدمات  صنعتي و فراورده محصوالت
صـنايع دسـتي و روسـتايي و پيگيـري      هاي الزم جهت توسعه كمي و بهبود كيفي تنظيم سياست، كشور

نيـروي  و مـديريت    حمايت از اقدامات مربوط به رشد بهـره وري ، ها هاي الزم از آن جهت برقراري حمايت
صدور مجوز تاسيس و بهره برداري واحـدهاي  و  دن كشوربخش صنعت و معدر توسعه كارآفريني ، انساني
  .است صنعتي و معدني با رعايت مقررات زيست محيطي توليدي

بـه طـور خالصـه بـه شـرح      تـوان   مـي نيز را اين اساس وظايف اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان بر
  .بندي كرد دستهزير

هاي سرمايه گذاري  هاو مزيت به قابليتهاي سرمايه گذاري جديد متناسب با توجه  تعيين اولويت )1
  در استان و معرفي آن به سرمايه گذاران،

 ،صنعتي استان آمايشانجام مطالعات تكميلي  )2

 مستعد و توانمند در عرصه صنعت و معدنگذاران  تدوين استراتژي تخصيص تسهيالت به سرمايه )3

  هاي مناسب،  راهبري تسهيالت اختصاص داده شده براي راه اندازي طرح )4
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  ي در دست اجرا،  ها تسهيالت ارزي مورد نياز طرحمين أدر تحمايت  )5
هـاي صـنعتي    سرمايه گذاران داخلي و خارجي توانمند براي سرمايه گـذاري در طـرح  از حمايت  )6

  ،استان
  حمايت و كمك به توسعه صادرات صنعتي استان، )7
  اجرا و راه اندازي آنها،  در دست اجرا به منظور تسريع درهاي  كمك به رفع مشكالت طرح )8
شناسايي مشكالت و موانع واحدهاي موجود و ارائه راهكار در جهـت رفـع مشـكالت واحـدهاي       )9

 ،توليدبخشيدن به منظور تداوم ه صنعتي و معدني ب

  ،برگزاري دوره هاي آموزشي مرتبط با صنعت براي واحدهاي صنعتي وكارشناسان  )10

افزايش ارتبـاط بـين مراكـز علمـي و دانشـگاهيان برجسـته بـا        منظور ه پيگيري و ارائه راهكار ب  )11
مـك بـه توسـعه خـدمات مهندسـي و تحقيـق و توسـعه        ن و ككـاوان اسـتا  صنعتگران و معـدن 

  ،وكارآفريني و افزايش بهره وري در كليه عوامل توليد در طرحهاي صنعتي

هـاي   هنـه پعاليت مناسـب بـراي   بيشتر مربوط به تعيين ف 2 و 1شود كه در وظايف باال بندهاي  مالحظه مي
است بـه عبـارت ديگـر تخصـيص      ،)معدني و( هاي مختلف صنعتي براي فعاليتمكان عين تو  مختلف استان

ريزي استراتژيك  جنبه برنامهبند يادشده  دو بنابراين . نوع فعاليت به مكان، يا تخصيص مكان به نوع فعاليت
اهميت موارد اسـتراتژيك يـاد شـده از ايـن نظـر اسـت كـه در        . و ساير بندها جنبه تاكتيكي و اجرايي دارند

امكان تغيير آن در آينده يا ناميسر خواهـد بـود و يـا     ،)يا مكان به فعاليت(صورت تخصيص فعاليت به مكان 
  . دپذير خواهد بو امكان ،)به معني متحمل شدن ضرر و زيان( تنها با صرف هزينه بسيار زياد 

بسيار نزديـك   آمايشريزي  ز وظايف اداره كل صنعت، معدن و تجارت به برنامهدر واقع سه بند ياد شده ا
ها نيز در نظـر گرفتـه    رابطه بين بخش آمايشريزي  برنامهمطالعات و تنها تفاوت در آن است كه در . است
شـود و    ملحـوظ مـي  تنها از ديدگاه توسعه همان بخش رابطه با فضا  ،ك بخشيتريزي  شود و در برنامه مي

طرح اين موضوع از اين نظـر  . شود ها و بازتاب توسعه بخش بر مناطق مختلف منظور نمي رابطه بين بخش
 ،)و تخصيص مكان به فعاليت( در زمينه تخصيص فعاليت به مكان  آمايشنتايج مطالعات اهميت دارد كه 

ه بخشـي متفـاوت   به علت همين تفاوت ديدگاه، در يكي دو مورد با ديدگاه توسعه بخش صنعت از ديدگا
  .)به اين موضوع در ادامه باز خواهيم گشت(است 

   اداره كل صنعت، معدن و تجارت استانتوسعه فضايي صنعت از ديدگاه  -ب
انجام داده  هايي بخش صنعت در پهنه استان بررسي آمايشاداره كل صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با 

صنايع مناسب هاي  شاخهها و پيشنهاد  براساس مشابهتمنطقه  6بندي استان در  است كه شامل پهنه
در اين شش ها  صنعت در هر منطقه با توجه به نقاط قوت و ضعف و تهديدها و فرصتبراي توسعه 
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 36- 7جدول در طق امنيك از اين هر براي صنايع پيشنهادي اين دستگاه بندي و  منطقه. منطقه است
. نيز درج شده است آمايشنايع پيشنهادي از ديدگاه مطالعات به عالوه در اين جدول ص .ارائه شده است

هاي صنعتي ديگري نيز بر اين اساس اضافه  شاخه آمايششود در مواردي بر اساس مطالعات  مالحظه مي
ع برق و الكترونيك، توليد لوازم الكتريكي خانگي و صنايع اپتيك در منطقه يكم و شده است مانند صناي
به عالوه صنايع عمومي كارگاهي مانند درب و . يك صنايع اپتيك در منطقه دومصنايع برق و الكترون

تعمير هاي سيماني، موزائيك و مانند آن،  انواع لوله(، توليد مصالح ساختماني سيماني سازي، نجاري پنجره
مناطق پيشنهاد  همهبراي و همچنين صنايع بازيافت  ،)و مشابه آنهاي برقي و غير برقي  لوازم و دستگاه

   .شده است

 ششاز  3و  2، 1منطقه  (خوزستان  برخورداري سه منطقه جنوبي استان آمايشاز ديدگاه مطالعات 
 - هاي اهواز، آبادان  انو به ويژه شهرست ،)بندي اداره كل صنعت، معدن و تجارت منطقه در منطقه

از تكنولوژي برتر  ،)مناطق شمالي استاننسبت به (ماهشهر، بهبهان، آغاجاري و مسجد سليمان  ،خرمشهر
مهندسي در اين مناطق، قابليت  -و سابقه ديرينه در صنايع برخوردار از فناوري برتر و تجميع دانش فني 

بنابراين توسعه صنايع فلزي، فوالد آلياژي، . توسعه صنايع پيشرفته را در اين مناطق فراهم كرده است
زي پيشرفته براي خودرو و براي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، ، قطعه ساريزي دقيق، فورجينگ چدن

صنايع برق و الكترونيك، صنايع ساخت خودرو و صنايع ساخت قايق و كشتي و صنايع جانبي آن در 
مناطق ساحلي جنوب با توجه به سابقه، دانش و موقعيت جغرافيايي دسترسي به بندر و دريا بسيار موجه 

  . است

مورد توسعه صنايع نفت و گاز و شيميايي و پتروشيمي صادق ست همين استدالل در وهله نخ درهرچند 
 ،)پ(ي كه در بند آمايشبخشي و ساير مالحظات   ، مالحظات بيناست اما به لحاظ مسايل محيط زيست

اين بند ارائه خواهد شد احداث واحدهاي جديد صنايع باالدستي و پايين دستي شيميايي و پتروشيمي و 
  .به اين موضوع بازخواهيم گشت. نمايد اي را طلب مي يابي ويژه صنايع پايين دستي نفت و گاز مكان

د، در ارتباط با سه ان بر اين اساس عالوه بر صنايعي كه اداره كل صنعت، معدن و تجارت پيشنهاد كرده
، قطعه ريزي دقيق، فورجينگ صنايع فلزي، فوالد آلياژي، چدن منطقه جنوبي استان، هر جا كه اداره كل

سازي پيشرفته براي خودرو و براي صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، صنايع برق و الكترونيك، صنايع 
ناطق ساحلي جنوب را پيشنهاد ساخت خودرو و صنايع ساخت قايق و كشتي و صنايع جانبي آن در م

  .شود توسعه اين صنايع در اين مناطق توصيه مي آمايشمطالعات اند از نظر  نكرده

  :شود منطقه به شرح زير ارائه مي 6صنايع پيشنهادي براي  36-7با توجه به جدول 
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بـه دليـل تجـارب صـنعتي      آبـادان، خرمشـهر و شـادگان   هـاي   شـامل شهرسـتان   ،منطقـه يكـم  براي  •
صـنايع نفـت و گـاز و صـنايع     سابقه ديرينـه  و مجاورت با بندر و دريا، آبادان، خرمشهر  هاي شهرستان

كشتي سازي و صنايع وابسته، اعم از صنايع  برخوردار از تكنولوژي برتر، صنايعشيميايي و پتروشيمي، 
زار بالقوه صـنايع  صنايع فوالد پيشنهاد شده است همچنين  به دليل وجود بافلزي، برق و الكترونيك و 

صـنايع  ايـن  عـه سـازي بـراي    نفت و گاز و صنايع شيميايي و پتروشيمي براي قطعات مـورد نيـاز، قط  
تواند از بخشي  هاي آبادان و خرمشهر مي شهرستان شادگان نيز در كنار شهرستان. پيشنهاد شده است

منـدي از   يـا و بهـره  همچنين بـراي ايـن منطقـه بـه دليـل مجـاورت بـا در       . از اين صنايع منتفع شود
  .صنايع شيالت و خرما پيشنهاد شده است ،ها نخلستان

صنايع برق و الكترونيك و صنايع اپتيك نيز كه از صنايع برخورداراز تكنولوژي  آمايشاز ديدگاه مطالعات 
صنايع عمومي كارگاهي براي اين منطقه گزينه مناسـبي تشـخيص   صنايع بازيافت و باال هستند، به عالوه 

  .ده شده است به صنايع باال اضافه شده استدا
ماهشهر، هنديجان، اميديه و آغاجاري به دليل تمركـز و تجربـه   هاي  منطقه دوم شامل شهرستانبراي  •

صـنايع  توسعه اين صـنايع و بـه دليـل مجـاورت بـا دريـا       شيميايي و پتروشيمي، نفت و گاز و  صنايع
نين به دليل سـطح بـاالي توسـعه صـنعتي بـه      چهم. سازي و صنايع وابسته پيشنهاد شده است كشتي

پيشـنهاد  اين منطقـه  قطعه سازي نيز براي صنايع و وجود بازار بالقوه، خصوص در شهرستان ماهشهر، 
مجاورت با دريا و تمركز باالي مـاهيگيري در اقتصـاد شهرسـتان هنـديجان نيـز بـه ارائـه        . شده است

صنايع بازيافت نيز گزينه مناسب ديگري . ر شده استپيشنهاد ايجاد صنايع شيالت در اين منطقه منج
  .براي اين منطقه بوده كه ارائه شده است

صنايع برق و الكترونيك و صنايع اپتيك نيز كه از صنايع برخورداراز تكنولوژي  آمايشاز ديدگاه مطالعات 
به  داده شده است براي اين منطقه گزينه مناسبي تشخيص، به عالوه صنايع عمومي كارگاهي باال هستند

  .صنايع باال اضافه شده است
اهواز، سوسنگرد، هويزه و باوي به دليل تمركز و تجربه صـنايع  هاي  وم شامل شهرستانسمنطقه براي  •

قطعه سازي براي بازار بالقوه صنايع نفت و گاز و صنايع صنايع و  فلزي و صنايع شيميايي و پتروشيمي
و صـنايع جـانبي    ،)خرمـا (به عالوه توسعه صـنايع غـذايي   . شده استشيمي پيشنهاد پتروشيميايي و 

  .مند از تكنولوژي برتر پيشنهاد شده است نيشكر و صنايع بهره

و تجربه اين منطقه به ويژه در صـنايع فلـزي،   به دليل سطح باالي توسعه صنعتي  آمايشاز نظر مطالعات 
، سـاخت  آنقطعـات  خـودرو و يـا   سـازي و توليـد    گري دقيق، ماشـين  توسعه صنايع فوالد آلياژي، ريخته

و صنايع بازيافـت  ماشين آالت و لوازم كشاورزي، صنايع برق و الكترونيك و پزشكي و اپتيكي و همچنين 
  .هاي باال اضافه شده است صنايع عمومي كارگاهي به رشته
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دزفول، انديمشك، شوش، شوشتر و گتوند از ديدگاه اداره كل  هاي منطقه چهارم شامل شهرستانبراي  •
و صـنايع نـوين    صـنايع تبـديلي كشـاورزي، صـنايع معـدني     صـنايع جـانبي نيشـكر،    صنعت و معدن 

صنايع برق و الكترونيك، قطعات كارخانه اي و نيروگـاهي، قطعـات خـودرو، ماشـين آالت     ، ساختماني
همخـواني   آمايشكه با ديدگاه مطالعات . پيشنهاد شده است صنايع بازيافتو  لياژيآكشاورزي، فوالد 

 . دارد

اداره كـل   هفتگـل و  ايذه، باغملك، رامهرمز، بهبهـان، رامشـير   هاي منطقه پنجم شامل شهرستانبراي  •
پيشرفته و با ظرفيت بـاال، صـنايع معـدني،     تبديلي كشاورزي، صنايع اشاميدنيصنعت و معدن صنايع 

را  صـنايع بازيافـت  و  قطعات كارخانه اي و نيروگاهي، ماشين آالت كشـاورزي اختماني، سصنايع نوين 
 . همخواني دارد آمايشكه با ديدگاه مطالعات  اند پيشنهاد كرده

غذايي و  موقعيت دامپروري در شمال شرق استان، توسعه صنايع به دليل آمايشبه عالوه از نظر مطالعات 
رق و ساخت لوازم منزل را به همراه صنايع عمومي كارگـاهي و  لبنيات و به داليل عمومي توسعه صنايع ب

  .نمايد صنايع بازيافت براي اين منطقه پيشنهاد مي
مسجد سليمان، اللي و انديكا اداره كل صنعت و معدن صنايع  هاي منطقه ششم شامل شهرستانبراي  •

بـرق و الكترونيـك،    پيشرفته و با ظرفيت باال، صنايع معدني، قطعـه سـازي مـدرن، صـنايع     شاميدنيآ
بـه عـالوه    .همخـواني دارد  آمـايش با ديدگاه مطالعـات  اند كه  را پيشنهاد كرده صنايع نوين ساختماني

 . شود در اين منطقه توصيه مي آمايشصنايع عمومي كارگاهي و صنايع بازيافت نيز از نظر مطالعات 

را  ع پـايين دسـتي پتروشـيمي   براي اين منطقه توسعه صنايهمچنين ادار كل صنعت، معدن و تجارت  •
  .نيست آمايشيد مطالعات پيشنهاد داده اند كه مورد تأي

   آمايشاز ديدگاه مطالعات  توسعه صنايع استانفضايي هاي  گيري جهت -پ

ارش فصـل پـنجم و   ، به خصوص در گزارش منابع آب استان، گـز آمايشهاي پيشين مطالعات  در گزارش
 محيط زيست استان، آلودگي رودخانه دز از دزفول تا اهـواز و در ادامـه  باره آلودگي گزارش فصل ششم در

رودخانه كارون از اهواز تا خرمشهر و آبـادان و آلـودگي بنـدر ماهشـهر و شهرسـتان شـادگان       آن آلودگي 
در دو گزارش اخير مطرح شد كه حريم رودخانه دز و كارون به عنوان منطقه . الزم ارائه شده استمطالب 

اي نيـز بـر    ل آلودگي، از هرگونه آلودگي بيشتر شيميايي محفوظ داشـته شـود و كنتـرل ويـژه    ويژه كنتر
كـه آب ايـن شـاهرگ حيـاتي اسـتان را      هاي انسان  هاي كشاورزي و به طور كلي فعاليت صنايع و فعاليت

بنـدر ماهشـهر و    همچنين در گزارش فصل ششم مطـرح شـد كـه منطقـه    . معمول گردد نمايند آلوده مي
استان به عنوان منطقه  ديگر هاي تمام رودخانهحريم ن به عنوان منطقه دوم كنترل ويژه آلودگي و شادگا

در همچنـين  . كنند محفوظ شوند هاي بيشتر كه به پايين دست سرايت مي سوم كنترل آلودگي از آلودگي
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شمال در منطقه غربي استان از  ،)آب و خاك(هاي يادشده مشاهده شد كه منابع غني كشاورزي  گزارش 
صـنعتي و  هـاي   حفـظ ايـن منـابع از آلـودگي    و  تا جنوب به طور عمده داراي قابليت كشـاورزي هسـتند  

گيري  و نتيجه آمايششيميايي با توجه به هدف حفاظت از محيط زيست يكي از اهداف بنيادين مطالعات 
به اين نكته اشاره شـد كـه توسـعه    ن جا نديچ همچنين دردر گزارش فصل ششم . از آن اعالم شده است

به عنـوان   اه به عنوان دومين هدف بنيادين، و كاهش عدم تعادل ،)شامل حفاظت از محيط زيست(پايدار 
گيرنـد و اهميـت    كارآيي اقتصادي قـرار مـي  سومين هدف بنيادين در كنار نخستين هدف بنيادين يعني 

ا مطرح شد كه به طور طبيعي اين اهداف در مواردي در ه در اين گزارش. كدام از ديگري كمتر نيست هيچ
سويي برقراري حداكثر هم آمايشگيرند و بيان شد كه وظيفه مطالعات  تضاد و يا رقابت با يكديگر قرار مي

اگـر  (وظيفـه بيشـتر از هرچيـز در تخصـيص مناسـب      اين . باشد متضاد مي بين اين اهداف رقيب يا بعضاً
يافتن فعاليت مناسب براي هر منطقـه و يـافتن فضـاي    . يابد به مناطق تجلي مي ها فعاليت ،)نگوييم بهينه

  .مناسب براي هر فعاليت

. رسيده اسـت محيطي  به نتيجه بديهي انطباق فعاليت با محيط و منابع آمايشدر چارچوب باال مطالعات 
. آب و خاك در غرب استان بايد به فعاليت كشـاورزي اختصـاص داده شـود، و توسـعه يابـد     سرشار منابع 

مـورد حفاظـت    ،)در مقايسه با نيمه غربي استان(در نيمه شرقي استان غني  منابع آب و خاك نه چندان 
د و هسـتن ، دامداري، شـيالت  هاي ديرينه كشاورزي فعاليت امنطبق بكه  يصنايع. قرار گيرد و توسعه يابد

شامل توليـد ادوات  (صنايع پيشين كشاورزي . انطباق طبيعي با محيط دارند حمايت شوند و توسعه يابند
فـراوري محصـوالت غـذايي،    شـامل  (ن آو صـنايع پسـين    ،)، دامپروري و شيالتآالت كشاورزي و ماشين

صـنايع  . يابـد  ي كشاورزي، دامپروري و شـيالت توسـعه  ها در محيط فعاليت ،)بندي و صنايع جانبي بسته
فوالد، قطعه سازي، خودروسازي و صنايع ديگر داراي تكنولوژي برتر، با توجه به سابقه توسعه صـنعتي در  

در منـاطق جنـوبي اسـتان ماننـد اهـواز، خرمشـهر، آبـادان،         آمـايش  از نظر مطالعات(هاي مناسب  مكان
در گـزارش  . سـتقر شـوند  تـري هسـتند م   ماهشهر، بهبهان و آغاجاري كـه داراي پيشـينه صـنعتي قـوي    

صنايع عظيم نفت و گاز و شيميايي و پتروشـيمي اسـتان بـا اقتصـاد     هاي شهرستاني مشاهده شد  حساب
استان پيوند قوي برقرار نكرده است و تغييرات ارزش افزوده اين صنايع و به خصوص بخـش نفـت و گـاز    

درآمـد حاصـل   اين واحدها به طور عموم صنايع ملي هستند كه تاثير چنداني بر اقتصاد استان ندارد، زيرا 
هـاي مـادر    دفاتر مركـزي و شـركت  شود و يا به حساب  ميبه خزانه كشور واريز معموالٌ يا ها  آن  از فعاليت

از طريق اشـتغال  ي صنعتي ها ي اقتصاد استان با اين فعاليتتنها پيوند قابل اعتنايابد  تخصصي انتقال مي
 -، از طريق دريافت حقوق و دستمزد و انتقال بخشي از آن به چرخه درآمد ها تان و شهرستاناسها در  آن

 نايع قطعـه سـازي بـراي   صـ تواند بـا توسـعه    اين پيوند مي .شود برقرار ميتوليد و اشتغال تبعي  -مصرف 
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كام بيشتري استحها  واحدهاي صنعتي نفت و گاز و صنايع شيميايي و پتروشيمي و صنايع فوالد و نيروگاه
پـيش گفتـه از توليـدات     هـاي صـنعتي   حقيقت آن است كه اگر بخشي از قطعات مورد نياز فعاليـت . يابد

صنعتي استان تامين شود ارزش افزوده، اشتغال و درآمد استان از اين محل بسيار متحول خواهد شد و از 
بـه  ملـزم كـردن ايـن واحـدها     هاي قـانوني در   زمينه. تر تخصص صنعتي استان ارتقا خواهد يافت آن مهم

با استفاده از اين فرصت و بـا توجـه بـه دانـش     . تامين قطعات و لوازم خود از بازار داخل كشور وجود دارد
در استان هم براي تامين نيازهاي اسـتان و هـم    سازي استان در زمينه صنايع فلزي، توسعه صنايع قطعه 

برق و الكترونيك، صـنايع  صنايع . ر موجه خواهد بودبراي صنايع خودرو در سه منطقه جنوبي استان بسيا
و  هاي مختلف در خدمت توسعه صنعتي مكانتري در  در طيف وسيعنيز وسايل خانگي و مشابه آن  توليد

مانند درب (هستند  ها صنايع عمومي كارگاهي كه مورد نياز همه شهرستان. كاهش نابرابري ها قرار گيرند
ها  در همه شهرستان ،)...ساختماني مانند گچ و آهك و سنگ و موزائيك  نجره سازي، محصوالت كانيپو 

  . كاهش يابدنيز ها هزينه حمل  و كاهش عدم تعادل و درآمد عالوه بر افزايش توليدمستقر شوند تا 

رود بـه دليـل    تروشيمي و صنايع نفت و گاز به طـور طبيعـي انتظـار مـي    پاما در مورد صنايع شيميايي و 
خرمشـهر، ماهشـهر و   -به سمت اهواز، آبـادان توسعه اين صنايع ورت با منابع اوليه مورد نياز و مجا سابقه

شود  مشاهده مي 36-7و يا توصيه شود و همان طور كه در جدول  اميديه و هفتگل و آغاجاري ميل نمايد
مورد تائيد منطقه پيشنهاد نموده است كه  6اداره كل صنعت، معدن و تجارت توسعه اين صنايع را در هر 

  . باشد نمي آمايشمطالعات 

و فوايد حاصل از همجواري با واحدهاي موجود، و بدون بديهي است بر اساس استدالل همجواري با منابع 
منـابع  ها، توسعه اين واحدها به خصوص در مناطق جنوبي استان در جوار  در نظر گرفتن ساير محدوديت

كشش اوليه بـه درسـتي ايـن صـنايع را در همـين منـاطق       همين . همسان جاذبه خواهد داشتصنايع و 
اما در حال حاضـر تمركـز بسـيار    . ،)خرمشهر و ماهشهر -به خصوص در اهواز، آبادان (مستقر كرده است 

باالي اين صنايع در اين مناطق محيط زيست را به شدت تخريب كرده است و جايي براي توسـعه بيشـتر   
  . داين صنايع در اين مناطق وجود ندار

بندي  بر اساس پهنه پيشنهاد احداث صنايع جديد از اين دست در مناطق شمالي تر استاندر اين شرايط 
 ملـك  بـاغ ايـذه،  و  )7منطقـه  (اللـي و انـديكا    ،)4ه منطقـ ( مانند دزفول و انديمشك ريزي  نامهمناطق بر

يـك  حال حاضـر كـه   در . خطر آلودگي محيط زيست را بسيار شديدتر تهديد خواهد كردنيز  ،)8منطقه (
هـاي كشـاورزي بـا     بـين فعاليـت  هاي كشاورزي و صنعتي و به خصوص  جدايي گزيني نسبي بين فعاليت

وجود دارد، به اين معني كه ايـن صـنايع در بـاال دسـت و بـر      صنايع نفت و گاز و شيميايي و پتروشيمي 
بـا آلـودگي    انـد  نگرفتهضي ارزشمند آب و خاك شمال استان قرار و بر ارا ،)ز شمال به جنوبا(مسير آب 
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 گونه صنايع در باال دست احداث شوند اين تهديـد  ايناگر ، حال شديد و تهديد ناشي از آن مواجه هستيم
   .بسيار شديدتر خواهد شدو تخريب محيط زيست و منابع آب و خاك 

ز نوع صـنايع  ا جديدواحدهاي صنعتي  هاجتناب از احداث هرگون آمايشپيشنهاد مطالعات بر اين اساس 
در باالدست در نيمه شمالي استان به دليل آلوده ساختن منابع آب و شيميايي و پتروشيمي و نفت و گاز 

اين واحدها در مناطق جنوبي نيز منطقه آبادان تا ماهشهر و اهواز نيز به دليل تراكم زياد  .خاك مي باشد
طـور كـه در    بـر ايـن اسـاس همـان    . و به علت قرار گرفتن در منطقه ويژه كنترل آلودگي به صالح نيست

پيشنهاد شـد احـداث واحـدهاي جديـد ايـن صـنايع در شهرسـتان         آمايشگزارش فصل ششم مطالعات 
ضي غير مناسـب  كه بر ارا، با رعايت فاصله مناسب از دريا، هنديجان در دو منطقه شرق و غرب هنديجان

سـاير  بنـدر و  راه، گـاز،   ،براي تبديل به اراضي قابل كشاورزي است و به شبكه هـاي زيربنـايي آب، بـرق   
مركز اين صنايع اهواز، آبادان و ماهشهر در استان خوزستان تر از آن به  دسترسي دارد و مهمها  زيرساخت

  .شود پيشنهاد ميدر فاصله مناسبي دسترسي دارد بوشهر منابع گاز استان و 

  
  صنايع پيشنهادي براي مناطق ششگانه، مقايسه نظرات دستگاه و نظرات منتج  -36- 7 جدول

 آمايشاز مطالعات
 آبادان، خرمشهر و شادگان  1منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 

خرما، جانبي  صنايع بسته بندي و كشتي سازي و صنايع وابسته، صنايع شيالتي ،
ي، كاالي صنعتي با فناوري اژصنايع جانبي نيشكر، توليد فلزات اساسي، صنايع مونت

  لياژي،آفورجينگ، قطعه سازي مدرن صنايع نفت و گاز، فوالد  ،برتر
  ،)باالدستي، پايين دستي(روشيمي و شيمياييتصنايع پ*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 

توليد فلزات اساسي، فوالد آلياژي، قطعه سازي براي ،)خرما،  شيالت(صنايع غذايي
، كشتي سازي و صنايع وابسته، كاالي صنعتي با فناوري برترصنايع نفت و گاز، 

  صنايع مونتاژ، 
 +  

 صنايع بازيافت، صنايع برق و الكترونيك، توليد لوازم الكتريكي خانگي، صنايع اپتيك،
 صنايع عمومي كارگاهي

  ،)باالدستي، پايين دستي(روشيمي و شيمياييتصنايع پ* آمايشمحدوديت از نظر مطالعات
  ماهشهر، هنديجان، اميديه و آغاجاري  2منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 
صنايع نوين ساختماني، قطعه سازي  كشتي سازي و صنايع وابسته ، صنايع شيالتي ،

 مدرن كارخانه اي و نفت وگاز، صنايع بازيافت
  ،)باال دستي، پايين دستي(صنايع پثروشيمي و شيميايي*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 

 نايع ساختماني، قطعه سازي براي صنايع نفت و گاز،ص،)شيالت(صنايع غذايي
  كشتي سازي و صنايع وابسته،

   ،)باالدستي، پايين دستي(پتروشيمي و شيميايي صنايع * 
+  

  صنايع عمومي كارگاهي، صنايع بازيافت، اپتيكصنايع برق و الكترونيك صنايع
  ،)باال دستي، پايين دستي(صنايع پثروشيمي و شيميايي* آمايشمحدوديت از نظر مطالعات
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  صنايع پيشنهادي براي مناطق ششگانه، مقايسه نظرات دستگاه و نظرات منتج  -36-7 جدولادامه 
 آمايشاز مطالعات 

 باويوهويزه،سوسنگرد،اهواز  3منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 
كاالي  ،، قطعه سازي مدرن، صنايع بسته بندي وجانبي خرماصنايع جانبي نيشكر
  صنعتي با فناوري برتر

 ،صنايع نفت وگاز*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 

جانبي نيشكر، قطعه سازي مدرن، كاالي و صنايع ،)و نيشكرخرما(صنايع غذايي
  صنعتي با فناوري برتر،

 +  
ساخت ماشين  سازي و توليد قطعات خودرو، ماشين گري دقيق، ريخته، فوالد آلياژي

  صنايع برق و الكترونيك، پزشكي و اپتيكي، آالت و لوازم كشاورزي،
  صنايع عمومي كارگاهيصنايع بازيافت،

 ،صنايع نفت وگاز* آمايشمحدوديت از نظر مطالعات
  گتوندوشوشتر،شوش،انديمشك،دزفول  4منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 

صنايع برق و الكترونيك، صنايع  ،صنايع جانبي نيشكر، كاالي صنعتي با فناوري برتر
نوين ساختماني، صنايع تبديلي كشاورزي، صنايع معدني، قطعات كارخانه اي و 

  لياژي، صنايع بازيافتدرو، ماشين آالت كشاورزي، فوالد آنيروگاهي، قطعات خو
 پايين دستي پتروشيمي،صنايع*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 
صنايع جانبي نيشكر، انواع صنايع تبديلي كشاورزي، صنايع معدني و ساختماني، 

اي و صنايع فلزي، صنايع نوين با فناوري برتر، برق و الكترونيك، قطعات كارخانه
  نيروگاهي، توليد قطعات خودرو، ماشين آالت كشاورزي و بازيافت

 صنايع پايين دستي پتروشيمي،* آمايشاز نظر مطالعات محدوديت
  هفتگلو  رامشير،ايذه، باغملك، رامهرمز، بهبهان  5منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 

صنايع معدني،  ،)پيشرفته و با ظرفيت باال( شاميدنيآصنايع تبديلي كشاورزي، صنايع
آالت كشاورزي، ، ماشين اي و نيروگاهي ارخانهكصنايع نوين ساختماني، قطعات 

  صنايع بازيافت
 صنايع پايين دستي پتروشيمي،*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 

اي و صنايع تبديلي كشاورزي و غذايي، صنايع معدني، ساختماني، قطعات كارخانه
  نيروگاهي، ماشين آالت كشاورزي، بازيافت

 +  
  گاهيعمومي كار، صنايع برق، ساخت وسايل برقي منزللبنيات،غذايي،صنايع

 صنايع پايين دستي پتروشيمي،* آمايشمحدوديت از نظر مطالعات
 مسجد سليمان، اللي و انديكا  6منطقه 

  پيشنهاد دستگاه 
سازي مدرن، صنايع معدني، قطعه ،)پيشرفته و با ظرفيت باال(شاميدنيآصنايع

  صنايع برق و الكترونيك، صنايع نوين ساختماني
  گاز، صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع نفت و*

  آمايشپيشنهاد مطالعات 
  صنايع غذايي، معدني، ساختماني، برق و الكترونيك، قطعه سازي براي نفت و گاز، 

+  
 بازيافت، صنايع عمومي كارگاهي

  گاز، صنايع پايين دستي پتروشيمي، صنايع نفت و* آمايشمحدوديت از نظر مطالعات
  و مطالعات حاضر 1392اداره كل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، سال  :مأخذ
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  در توسعه صنعت  خوزستان صنعتي استاني ها شركت شهركهاي  و فعاليتجايگاه و نقش  -ت

مديريتي و اجرايي بسيار گسترده است و طيف وسيعي از مسايل  هاي صنعتي استان شركت شهركنقش 
ايـن شـركت در    تـرين نقـش   هـم اما از اين بـين، م . 1زير نويس اين بند آمده استگيرد كه در  را در بر مي

هاي صنعتي  و ناحيه ها تعيين مكان شهرك ،كه با آمايش پيوند بسيار نزديكي دارد  توسعه صنعتي استان
هاي صـنعتي زمينـه الزم بـراي توسـعه صـنعت در       و ناحيه ها ايجاد شهركزيرا . عمومي و تخصصي است

نـوع شـهرك و يـا    و  بنابراين تعيـين مكـان  . نمايد شوند را فراهم مي هايي كه اين واحدها احداث مي مكان
ريـزي   در مرحلـه برنامـه  بيني نوع و اندازه و تعداد واحدهايي كه در آن مستقر خواهند شـد   و پيش ناحيه

  . تي نزديك اسآمايشريزي  بسيار به برنامه

فاضـالب،  آب، ( و پيگيري در فراهم كردن امكانـات زيربنـايي   هماهنگيو صنعتي  ناحيهاحداث شهرك و 
نيـز اهـم وظـايف    ايـن امكانـات    كننده تامين هاي از طريق دستگاه ،)، ارتباطاتراهز، برق، گا ،خانه تصفيه

  . دهد مرحله اجرايي را تشكيل مي

اسـت كـه در   هـاي صـنعتي    ها و ناحيـه  گام بعدي جذب واحدهاي صنعتي به اين شهرك مرحله اجرا،در 
و نواحي صنعتي استان در كنار  ها اينجا هر دو دستگاه اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك

  .نمايند مي ارا ايف ها به اين سامانه گذاران يكديگر نقش هدايتي و جذب سرمايه

، هـا  به شركتاي  فني، مشاورهآموزشي، هاي  انواع جمايتتوان به  اين شركت مياجرايي هاي  از ديگر نقش
و اجراي برنامه توسعه  حمايت ويژه از توسعه نرم افزاري و توانمند سازي صنايع كوچك و متوسط استان 

تسهيالت در قالـب   و اعطاي وين نقشه كسب وكاردو تصنعتي  هاي هاي صنعتي و شناسايي تجمع خوشه
ايه گـذاري صـنايع   معرفي واحدهاي صنعتي بـه صـندوق ضـمانت سـرم    ، هاي فني و اعتباريطرح كمك

كوچك جهت اخذ ضمانت نامه و حمايت از واحدهاي صنعتي با استفاده از اعتبار تخصيص يافته نوسـازي  
  .شاره كردااستان  در قالب تسهيالت و پروژه هاي اجرايي مطابق با نياز واحدهاي صنعتي و ساختارصنايع

                                     
  :ست ازا عبارتهاي صنعتي  شهركموضوع فعاليت شركت  -  1

هـاي  هاي صنعتي در استان و ايجاد امكانات زيربنايي در هر شهرك با رعايت مفاد اساسنامه سازمان صنايع كوچـك و شـهرك  احداث شهرك -الف
  .صنعتي ايران 

  .ايدهاي صنعتي را در يك روند خودگردان از جهت مالي فراهم نماستفاده مطلوب از امكانات شهرك انجام كليه اموري كه ضمن هماهنگي، -ب
انجام كليه اقدامات كه براي هماهنگي اداري امور شهرك صنعتي از جهت مالي، فني، خـدماتي و بازرگـاني توسـط سـازمان صـنايع كوچـك و        -ج

  .گرددهاي صنعتي ايران مشخص و ابالغ ميشهرك
انتقـال  ( وطلبان احداث واحدهاي صنعتي مجازتملك زمين براساس قوانين موضوعه و واگذاري عين و منفعت اراضي مزبور و انتقال قطعي به دا -د

  . )باشدبرداري ميقطعي اراضي موكول به ارائه پروانه بهره
هـاي اصـلي و فرعـي و    اراضي شهرك و ايجـاد شـبكه راه   تسطيح تأمين خدمات عمومي شهرك صنعتي از قبيل آب، برق، تلفن، گاز، فاضالب، -هـ

  .درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضاي سبز، انبار و غيرههاي عمومي از قبيل همچنين ايجاد ساختمان
   .هايي كه به لحاظ ارائه خدمات مورد نياز متقاضيان و ساير مسائل شهرك الزم تشخيص داده شودمشاركت در ساير شركت -و
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دهنـد و   تمـام پهنـه اسـتان را پوشـش مـي      تقريباًريزي شده استان  برنامه هاي صنعتي ها و ناحيه شهرك
هـا را   گذاران بيشتر براي احـداث واحـدهاي صـنعتي در ايـن سـامانه      ها و جذب سرمايه تكميل زيرساخت
  .تكميل خواهد كرد

  استانهاي صنعتي  و خوشهصنعتي هاي  احيهن، ها شهرك -ث

هـا و نـواحي    ضـعيت شـهرك  اي از و خالصـه بر اساس اطالعات شركت شهرك هاي صـنعتي،   ،بند در اين
  : شود ارائه مياستان هاي صنعتي  و خوشهصنعتي 

   .باشد ناحيه صنعتي مصوب مي 37شهرك صنعتي و  33داراي  1391استان خوزستان تا پايان سال  

  .ها و نواحي صنعتي استان به شرح زير است هاي تخصصصي موجود در شهرك سايت 
  آبادان،  التيو ش ييايدر عيصناشهرك صنعتي  )1
 اهواز 5سايت اختصاصي جهت صنايع اسقاط خودرو واقع در شهرك صنعتي شماره  )2

 اهواز 5سايت اختصاصي جهت صنايع پيشرفته واقع در شهرك صنعتي شماره  )3

 ناحيه صنعتي صنايع دريايي خرمشهر )4

 ناحيه صنعتي صنايع دريايي هنديجان )5

 ناحيه صنعتي صنايع معدني انديمشك )6

ي شامل شهرك صنعتي آبادان، شهرك صنعتي خرمشهر و ناحيه صنعتي صنايع سايت صنعت 3تعداد  
  .هستنددريايي خرمشهر در مناطق آزد تجاري اروند واقع 

سايت صنعتي شامل شهرك صنعتي شلمچه و ناحيـه صـنعتي چذابـه در نقـاط مـرزي بـا        2تعداد و  
 .كشور عراق واقع گرديده اند

شش شهرك جديد پتروشيمي از مصوبات دور سوم سفر دولت نهم و همچنين برنامه ايجـاد  به عالوه  
  .قرار دارداستان هاي صنعتي  شهرك هاي شركت شش شهرك معدني و يك شهرك غذايي جز برنامه

هاي صنعتي اسـتان   يشنهاد شركت شهركپبر اساس  پتروشيميتخصصي شش شهرك مكان اجراي  
 .ندر ماهشهر، بندر امام، اهواز، آبادان، خرمشهر و هنديجانخوزستان، عبارت است از ب

در محـل تجمـع    هـار خوشـه نخسـت   چانـد كـه    صنعتي زير شناسايي شدهخوشه  7تعداد همچنين  
  : خوشه ديگر در برنامه اجرايي قرار دارد 3اجرايي شده و اجرايي كردن  واحدهاي آن

 گاز و پتروشيمي، تجهيزات نفت، )1

 خرما، )2
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 پوشاك، )3

 آبزي پروري،  )4

 ادوات كشاورزي، )5

  ،فرش دستباف )6

 صيد و صيادي )7

كه موارد مشخص شـده بـا حاشـيه طوسـي      اند شناسايي شدهزير به شرح نيز تجمع كسب و كار  18 
 :رنگ، از نوع تجمع خوشه صنعتي هستند

 ،خرما )1

 محصوالت جاليزي، )2

 دام و محصوالت استحصالي، )3

 آبزي پروري، )4

 كشت و فرآوري نيشكر، )5

 نفت، گاز و پتروشيمي،تجهيزات  )6

 صيد و صيادي، )7

 ذرت، )8

 ،فرش دستباف )9

 كشتي سازي، )10

 محصوالت مركبات، )11

 گل و گياهان تزئيني، )12

 پوشاك، )13

 صنايع پايين دستي پتروشيمي، )14

 صنايع دستي، )15

 ادوات كشاورزي، )16

 شن و ماسه،  )17

 مصنوعات سيماني، )18

در و انـد   مستقر شدهواحد  962هاي صنعتي استان  در شهرك 1391پايان سال تا  38-7بر اساس جدول 
هـزار نفـر شـاغل     1/18حـدود  اراي ، دبرداري رسـيده  در واحدهاي به بهرهها در  اين شهركمجموع 
  . نفر است 19به اين ترتيب متوسط اشتغال به ازاي هر واحد صنعتي حدود . هستند
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حاصـل از اجـراي   رفتـه كـه اشـتغال     انتظـار مـي  ، ها ضمن آنكه طبق قراردادهاي منعقده با شهرك
  .  )40-7جدول ( هزار نفر برسد 48.7به حدود قراردادها 

/ واحـد  "هـاي صـنعتي واژه   هـا و ناحيـه  از اين پس در اين گزارش هرگاه در مبحث شـهرك 
رداري واحـدهاي بـه بهـره   / واحـد  "به كار رفته باشد مقصـود از آن   "واحدهاي مستقر شده

  .باشدمي 1391تا پايان سال  "رسيده
بـه بهـره بـرداري    واحـد صـنعتي    23در ناحيه هاي صـنعتي اسـتان تنهـا     1391در مقابل تا پايان سال 

به اين ترتيب متوسط اشـتغال بـه ازاي هـر    . نفر شاغل هستند 249در مجموع داراي حدود  كه اند رسيده
  .باشد نفر مي 11واحد صنعتي نزديك 

 درصد و اشـتغال  6/98هاي صنعتي برابر با  شهركبرداري رسيده  واحدهاي به بهرهسهم اشتغال در نتيجه 
  .باشد درصد مي 4.1هاي صنعتي ناچيز و در حدود  ناحيهنظير در 

هـا و   متوسط سرمايه گذاري به ازاي هر يك نفر اشتغال در مجموع شهرك 1391بر اساس اطالعات سال 
  ميليون ريال مي باشد 403هاي صنعتي استان برابر  ناحيه

صنايع فلزي، شيميايي و غذايي بيشترين سهم در توزيع كارگاه هاي مستقر شـده در ايـن شـهرك هـا و     
 از نظر تعداد اشتغال نيز همين الگو با اندكي تفاوت بـا ترتيـب صـنايع فلـزي،    . ناحيه ها را نشان مي دهد

  )37-7جدول (شيميايي و غذايي به چشم مي خورد، 

  

ها و  شهركمستقر شده در هاي صنعتي واحدها و طرحل، سرمايه و اشتغاتوزيع تعداد -37- 7 جدول
    1391سال پايان در  ي صنعتي استان بر حسب رشته فعاليتها ناحيه

 
 غذايي شيميايي فلزي

 كاني
 سلولزيغير فلزي

  برق و
  جمع نساجيالكترونيك

 100.0 1.7 4.0 6.5 10.9 19.7 24.9 32.4 تعداد

 100.0 1.0 2.9 4.5 5.4 26.7 38.9 20.5 سرمايه

 100.0 2.2 3.3 5.5 7.3 26.2 24.8 30.8 اشتغال

  اشتغال سرانه
 19.4 25.0 15.9 16.4 13.0 25.8 19.3 18.4  )نفر( هر واحد

  1392خوزستان، سال صنعتي استان ي ها شركت شهرك :مأخذ
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  1391سال  - ي صنعتي استان خوزستانهاشهركهايويژگي-38-7جدول
  كل  نيمه شرقي  نيمه غربي  

  33  10  23  تعداد شهرك
 962  122  840  برداري رسيده به بهرهتعداد واحد 

 18069 2166 15903  اشتغال
 درصد - سهم 

 100.0 30.3 69.7  تعداد شهرك
 100.0  12.7  87.3  برداري رسيده به بهره تعداد واحد

 100.0  12.0 88.0  اشتغال
       

 29  12 37  صنعتي هر شهرك در  برداري رسيده به بهره متوسط تعداد واحد
  548 217  691  صنعتي هر شهركدر متوسط اشتغال 

   هاي صنعتي استانها و ناحيهتوزيع فضايي شهرك -ج

و  برداري رسيده به بهرههاي صنعتي و تعداد واحدهاي ها و ناحيهدر يك نگاه كالن توزيع فضايي شهرك
 70نمايد حدود ها از الگوي عمومي عدم تعادل بين نيمه شرقي و غربي استان پيروي مياشتغال آن

درصد اشتغال  88حدود و  برداري رسيده به بهرهدرصد تعداد واحدهاي  87ها، حدود  درصد تعداد شهرك
كمتري است در نيمه شرقي استان مانده كه سهم بسيار  به نيمه غربي استان تعلق دارد و باقي هاآن

ها و متوسط اشتغال هر طور كلي متوسط تراكم تعداد واحدهاي صنعتي در شهرك به. توزيع شده است
  . باشدبرابر نيمه شرقي مي 3.2و  3.1شهرك در نيمه غربي به ترتيب حدود 

اين معني كـه طبـق   هاي صنعتي بين نيمه شرقي و غربي استان تا حدودي متفاوت است به توزيع ناحيه
صـنعتي، در نيمـه شـرقي و سـهم     هاي  از نظر تعداد، سهم بيشتري از ناحيه 12-7و نمودار  39-7جدول 

هـاي  در ناحيـه  بـرداري رسـيده   بـه بهـره  اما از نظر تعداد واحدهاي . كمتري در نيمه غربي توزيع شده اند
  .صنعتي در نيمه شرقي سهم كمتري دارد

 و اشـتغال  برداري رسـيده  به بهره اي صنعتي، تعداد واحدهايه بي تعدادشهركبه عبارت ديگر در نيمه غر
تعـداد بيشـتري ناحيـه صـنعتي     تنهـا  مقابل در نيمه شرقي ها نسبت به نيمه شرقي بيشتر است و در  آن

   .كمتر است ها اشتغال آنو ميزان  برداري رسيده به بهرهايجاد شده است، اما تعداد واحدهاي 

ها بين دو نيمه شرقي و غربـي  نتيجه روندهايي است كه به عدم تعادل عمومي در بيشتر زمينهاين وضعيت 
يـك  . شودنيز مشاهده ميها  هاي صنعتي و اشتغال آناستان منجر شده و در توزيع فضايي صنايع و شهرك

ن در مقايسـه بـا   هاي صنعتي شرق استاو ناحيهها  شهركها در  دليل پايين بودن تعداد واحدها و اشتغال آن
  . باشد در شرق استان ميها  اين سامانههاي  غرب استان، تازه تأسيس بودن و كامل نشدن زيرساخت
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هـم بـه    ،هـا  در مقايسه با شهرك هاي صنعتيناحيهها در  به عالوه پايين بودن تعداد واحدها و اشتغال آن
طق ادر شـهرهاي كوچـك منـ   صـنعتي  هـاي   ناحيهاستقرار ها و هم به دليل  دليل كامل نبودن زيرساخت

 هـاي  اند و در نتيجه هنـوز در ايـن ناحيـه   باشد كه تا كنون از روند توسعه صنعتي كمتر برخوردار بوده مي
  .ندا سيدهنربرداري  به بهرهصنعتي واحدهاي زيادي 

ايـن هـدف   . استان قرار داده است آمايشها را يكي از سه هدف اصلي كاهش عدم تعادل آمايشمطالعات 
توسـط مـديريت صـنعت، معـدن و تجـارت      ها در اين زمينـه   در مورد توسعه صنعت و كاهش عدم تعادل

از طريـق  هـا و نـواحي صـنعتي اسـتان      استان در هدايت فضايي صنايع و توسط مديريت شركت شـهرك 
، فاضـالب،  هاي آب، برق، گاز ها و نواحي صنعتي و هماهنگي براي تامين شبكهتكميل و گسترش شهرك

الزم به ذكر است كه صـرف نظـر از پـايين بـودن تعـداد      . شود تعقيب مي ،)تلفن، اينترنت(راه و ارتباطات 
و  40-7هـاي صـنعتي، طبـق جـدول      ها و ناحيه ، توزيع استاني شهركها واحدهاي صنعتي در اين سامانه

اسـتقرار  دهد و در صـورت   اي استان را پوشش ميه كل شهرستانتقريباٌ اي است كه  به گونه 10-7نقشه 
صنعتي در نيمه شرقي اسـتان و  هاي  نسبي فعاليت خالٌ، ها و نواحي صنعتي صنايع مناسب در اين شهرك

بر اساس . تا حدود زيادي پر خواهد شداي استان  به خصوص در شمال شرق استان و ساير مناطق حاشيه
هاي زيربنايي و استقرار واحدهاي صـنعتي   صنعتي، تكميل شبكه هاي ها و ناحيه تكميل شهركانتظارات، 

قـبالً توضـيح    "مناسـب "در مورد صـنايع  . به سرانجام خواهد رسيد 1404فضاهاي آماده شده تا افق در 
  .خواهيم گشتداده شده است و به اين موضوع باز 

  1391سال  -خوزستاني صنعتي استان ها ناحيههاي  ويژگي -39- 7 جدول
  كل  نيمه شرقي  نيمه غربي  

  37  21  16  تعداد ناحيه
  23  9  14  برداري رسيده به بهره تعداد واحد

  249  118  131  اشتغال
 درصد - سهم 

 100.0  56.8  43.2  تعداد ناحيه
 100.0  39.1  60.9  برداري رسيده به بهره تعداد واحد

 100.0  47.4  52.6  اشتغال
       

 0.6  0.4 0.9  صنعتي هر ناحيهدر  برداري رسيده به بهرهمتوسط تعداد واحد 
  7  6  8  صنعتي هر ناحيهدر متوسط اشتغال 

 گذارانحمايت از سرمايههاي يادشده  نكته مهم در اينجا آن است كه عالوه بر تكميل اين واحدها و شبكه
در ايـن رابطـه   . گذاري در اين واحدها به خصوص در نيمه شـرقي اسـتان ضـرورت تـام دارد    براي سرمايه
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هاي مختلف تشويقي براي به جريان انداختن روند توسـعه  سياستالزم با به كار گرفتن انواع هاي حمايت
در حـوزه  هـا   بخشي از ايـن حمايـت  . گذاري ضروري استصنعت، جذب آنتروپرونورها و گسترش سرمايه

هـاي صـنعتي قـرار دارد و بخشـي از آن در     تيارات اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شـهرك اخ
بديهي اسـت سـاير رويكردهـاي مطالعـات     . چارچوب مديريت يكپارچه توسعه استان قابل دستيابي است

كـالن   هـا در سـطح  حمايت از توسعه شهرها، توسعه شـبكه (استان اي  مناطق حاشيهبراي توسعه  آمايش
  .  ، نيز به كمك تحقق يافتن اين هدف خواهد آمد)و حمايت از گسترش بازارها اي نطقهم

  
  برداري رسيده هاي به بهرهتعداد واحد و اشتغالهاي صنعتي،ها و ناحيهتوزيع شهرك -40- 7 جدول  

  1391سال  -هاي استان خوزستان شهرستانبه تفكيك

  ناحيه صنعتي صنعتيشهرك  شهرستان
 واقعي اشتغالقرارداد اشتغال واحدتعدادواقعياشتغالقرارداداشتغال واحدتعداد

 110 152  13  3 6,638 14,496 417 5 اهواز
 0 45   2 1,112 2,679 80 4 دزفول
 21   1 1 3,219 5,300 132 3 آبادان

 0     2 474 4,312 28 2 انديمشك
 0     1 827 1,636 52 2 شوشتر

 0     1 2,162 4,702 52 2 خرمشهر
 0     1 812 2,954 42 2 بندرماهشهر
 0     2 103 336 9 1 دشت آزادگان

 0     1 331 931 17 1  شوش
 0 44   1 225 950 11 1 شادگان
 0     1 0 0  0 هويزه
 0     0 0 0  0 باوي

 4 4 1 2 781 1,477 44 2 بهبهان
 0      1 696 6,128 30 2مسجدسليمان

 0     3 318 938 18 1 ايذه
 50   3 3 59 105 6 1 ملكباغ

 30 23 1 2 126 1,196 11 1  اميديه
 6 25 1 2 181 539 12 1 رامهرمز
 28 70 3 2 0 0  1 گتوند

 0     1 5 15 1   1 هنديجان
 0     2 0 0  0 اللي

 0 12   1 0 0  0 رامشير
 0 5   1 0 0  0 هفتكل
 0     1 0 0   0 انديكا

 249 380 23 37 18,069 48,694 962 33  جمع 
 صنعتي استان خوزستاني ها شركت شهرك :مأخذ  

 .شودلقي ميددي گزارش نشده و معادل صفر تعهاي خالي  براي سلول •
.  
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در نيمه غربي و شرقي استان هاي صنعتي به تفكيك شهرستان ها و ناحيهتعداد شهرك -12-7 نمودار

   1391سالپايان–خوزستان
.  

 
 
 

 
هاي صنعتي به تفكيك  ها و ناحيه شهركبرداري رسيده دردر واحدهاي به بهرهاشتغال -13-7 نمودار

  نفر -  1391سال پايان  –خوزستان در نيمه غربي و شرقي استانشهرستان
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  ها تسهيالت شهرك -چ

داراي  ،)درصـد  88(شـهرك   29داراي آب ،  ،)درصد 85(شهرك  28شهرك صنعتي استان،  33از تعداد 
نسـبت  . درصـد اسـت   51و  49حـدود  هـاي صـنعتي ايـن دو نسـبت بـه ترتيـب        در ناحيـه . برق هستند

درصـد و در   52و  64هاي صنعتي بـه ترتيـب    تر و در شهرك برخورداري از تلفن ثابت و گاز شهري پايين
  .42-7 ، جدولدرصد است 11درصد و  19هاي صنعتي  ناحيه

هـاي   و براي هريك از ناحيـه  42-7ها در جدول  امكانات زير بنايي فوق به تفصيل براي هر يك از شهرك
  .استارائه شده  43-7 صنعتي در جدول

  ها عنوان پروگرام -1-5-1- 7-3

توسط دو سازمان اداره كل صنعت، معدن و تجـارت و شـركت    اصليهاي  بيان شد پروگرامبر اساس آنچه 
هـاي   هاي صنعتي فراهم كردن زيرساختنقش شركت شهرك. گيرد مي صنعتي استان صورتي ها شهرك

هـا و نـواحي   شهركاندازي  طق مختلف استان از طريق ايجاد، توسعه و راهالزم براي توسعه صنعت در منا
، ارتباطـات  هاي راه،آب، برق، انرژي، فاضالب شبكهها از قبيل  شامل فراهم كردن تمام زيرساخت(صنعتي 

گـذاري در ايجـاد واحـدهاي     است نقش مهم ديگر اين سازمان جذب بخش خصوصي براي سـرمايه  ،)...و 
نقش اداره كل صنعت، معدن و تجـارت اسـتان مـديريت    . ها و نواحي صنعتي است در اين شهركصنعتي 

عاليه امور مربوط و از جمله هدايت توسعه صنايع مختلف در پهنه استان و هدايت واحدهاي صـنعتي بـه   
و هـدايت ايـن   انـدازي واحـدهاي صـنعتي     از طريق اعطاي مجوز احـداث و راه ها و نواحي صنعتي  شهرك

  .گذاري است هاي سرمايه مندي از مشوق واحدها براي دريافت وام و بهره

هـاي   هـا و ناحيـه   هـا در شـهرك   ايي در توسعه صنعت استان بيشتر به توسعه زيرسـاخت هاي اجر پروگرام
  بخـش هـا، طبـق شـرح خـدمات در      ها و پروژه زمينه طرحجزئيات بيشتر در شود كه  صنعتي معطوف مي

  .ارائه خواهد شداز آن  هاي بعد و بخش 7-3-2 

  :هاي اجرايي عنوان پروگرام

  استان نواحي صنعتيها و  تكميل شهرك )1

  ها تكميل زيرساخت )2

   هاي اولويت دار ها و پروژه عنوان طرح - 1-5-2- 7-3

  ناحيه صنعتي  37و   شهرك 31تكميل  )1

  شهرك و ناحيه تخصصي 5ناحيه صنعتي و  37و   شهرك 31هاي  زيرساختتكميل  )2
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  عملياتي و بازتاب شهرستاني  برنامه - 1-5-3- 7-3

هـاي   تكميـل سـاختمان  ( هاي صـنعتي   ها و ناحيه شهرك  تكميل ساختمانبرنامه عملياتي اجرايي شامل 
و  ،)هـا  ها تـا محـل سـامانه و در درون آن    ها و شبكه ديوار كشي، محوطه سازي، تامين زيرساخت عمومي،

هـاي زيربنـايي    كسري شبكه 41-7جدول . ها است در داخل سامانه هاي عموميهاي  زيرساختگسترش 
اين موارد را براي هر شـهرك و هـر ناحيـه نشـان      به ترتيب،  43-7و  42-7ي ها و جدولدر سطح كلي 

  .دهد مي
  

  1391تا پايان سال از تسهيالت زيربنايي هاها و ناحيهسطح برخورداري شهرك -41- 7 جدول
 ها ناحيه  ها شهرك هاها و ناحيهشهرك  

  درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد موضوع
 100  37  100 33  100 70 مصوب

 49 18 88 29 67 47 داراي آب
 51 19 91  30 70 49 داراي برق
 11 4 64  21  36 25  داراي گاز

 19  7 67 22 41 29  داراي تلفن ثابت
  dial up 25 36  21 64  4 11متصل به اينترنت از طريق 

 0.0 0  30 10  14  10 متصل به اينترنت از طريق فيبر نوري
  0 0 15 5 7  5  خانه فاضالبداراي تصفيه
  84  31 97.0 32 90 63 داراي زمين

  23  962  985  برداري رسيده واحد به بهرهتعداد 
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  1391تا پايان سال  هاي صنعتي از تسهيالت زيربناييسطح برخورداري شهرك -42- 7 جدول

يف
رد

 

  در حالمصوب  نام شهرك صنعتي
 واگذاري

 داراي
 برق  آبزمين

  گاز
 شهري

  تلفن
  ثابت

مقدار آب 
ليتر بر 
  ثانيه

  برق
تامين شده
  مگاوات

 5 15  1 11111  اميديه1
 20 44 1 1 11111 انديمشك2
 33 55 1  11111 2انديمشك3
 15 20 1 1 11111 1اهواز4
 15 105 1 1 11111  2اهواز5
 40 95 1 1 11111 3اهواز 6
 2.5 14 1 1 11111 4اهواز7
       1 10 5اهواز8
 10 55 1 1 11111 ايذه 9
 33 100 1 1 11111 آبادان10
 1 20 1 1 11111  2آبادان11
 2 100   11111 آغاجاري12
 15 55 1 1 11111 ملك باغ13
 7 70 1  1111 1بندر امام خميني14
 10 90 1 1 1 1111 بندر ماهشهر15
 15 50 1 1 11111 بهبهان16
 30 113 1 1 11111 خرمشهر17
 10 40 1 1 11111 1دزفول18
 15 20 1 1 11111 2دزفول19
 1 10 1 1 11111 3دزفول20
 7 25    10111  4دزفول21
 2 35   1 11111 رامهرمز22
 2 25  1 11111 سوسنگرد23
 10 100 1 1 11111 شادگان24
      101 شلمچه25
 15 50 1 1 11111 شوش26
 12 55 1 1 11111 شوشتر27
 2 20   11111 2شوشتر28

صنايع دريايي شيالت29
 10     1   1 1 1 آبادان

      00 1 گتوند30
 5 10 1  11111  مسجد سليمان31
 7 5 1  11111 2مسجد سليمان32
 6 10   111 11 هنديجان33

 351 1401 21 17 29 28 32 29 33 جمع استان
   97.084.887.951.563.6 87.9 100.0  درصد

 صنعتي استاني ها شركت شهرك:مأخذ
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  از تسهيالت زيربنايي صنعتيهايسطح برخورداري ناحيه-43-7جدول

  نام ناحيه رديف
  در حالمصوب  صنعتي

 واگذاري
 داراي
  گاز برق  آب زمين

 شهري
 تلفن
 ثابت

  مقدار آب
ليتر بر  -

  ثانيه

برق 
  مينأت

-شده 
  مگاوات

    11 انديكا1
     1 انديمشك2
 2    111 )ماهشهر( بعثت3
       1  )ايذه( پيان4
     11 )ميديها( جايزان5
 1 6 1 1 11111 )گتوند( جنت مكان6
 1 6 1  11111 )اميديه( چاه سالم7
 1     1111)آزادگاندشت( چذابه8
 7 13   11111 )شادگان( دارخوين9
 1 3   11111)انديمشك( دوكوهه10
 7 10  1 11111 رامشير11
 1 2    1111 1 )بهبهان( زيدون12
     1 1 )دزفول(سربيشه 13
 1 3   11111 )زفولد( سردشت14
 3 10   11111 )هبهانب(سردشت 15
      11 )شوش( شاوور16
     11 )شوشتر( شعيبيه17
 2 27 1  11111 )اهواز( دشلنگ آبا18
 1 10 1  11111  )آبادان( شهدا19
      1 )اهواز( رشيرين شه20
     1 يايي خرمشهرصنايع در21
     11 )باغملك( صيدون22
 1 2   11111 )رامهرمز( طالقاني23
     11 )گتوند( عقيلي24
     1 )ايذه( قلعه تل25
  10   111  )ايذه( كلدوزخ26
  2 5 1  1111 اللي27
      11 2اللي28
  25    1111 )امهرمزر( مربچه29
 1 6   11111)زادگانآتدش( مرعي30
        11 مسجد سليمان31
 2 5 1  1111 )اهواز( مالشيه32
 1 10 1  1 11111 )اغملكب( منگشت33
      1 1 )باغملك( ميداوود34
 7 8   1 11111  )هفتگل( 1نمره 35
      1 هنديجان36
 1     111 هويزه37

 43 161 7 4 3716311819  جمع استان
  18.9 100.043.283.848.651.410.8  درصد

 صنعتي استاني ها شركت شهرك:مأخذ
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  توسعه نظارت و حفاظت از محيط زيست -6- 3-1- 7

  ها عنوان پروگرام -1- 1-6- 7-3

  :باشد زير ميهاي  مل برنامهاهاي حفاظت از محيط زيست ش به طور معمول پروگرام
احداث فضـاهاي زيسـت محيطـي، نظـارت و     شامل  ظت از طبيعت و تنوع زيستيابرنامه حف )1

  و ارتقاي دانش زيست محيطي ها گاه مديريت زيست
 ياجـرا ، هـا الينـده آاجراي پااليش منـابع آب و  شامل  ها و پسماندهابرنامه مديريت آالينده )2

  شهريمديريت پسماندهاي و  پااليش كيفي هواي استان

  دار هاي اولويت ها و پروژه عنوان طرح - 2- 1-6- 7-3

تـر گفتـه    هـاي پـيش   استان و آنچه تا به حال در گزارش حاضر و گزارش فصل آمايشبر اساس مطالعات 
  :دار در زمينه فعاليت محيط زيست استان عبارت هستند از هاي اولويت شده است طرح

 و پيرامون آن، حفاظت از منطقه ويژه كنترل آلودگي دز و كرخه 

 حفاظت از منطقه ويژه كنترل آلودگي بندر ماهشهر و شادگان، 

 و مناطق پيراموني آن،هاي استان  حفاظت از ساير رودخانه 

وحـش، يـازده   شامل دو پارك طبيعي ملي، يـك پناهگـاه حيـات   ( مناطق چهارگانه زيست محيطي 
طقه شكار ممنوع، پنج تاالب به شامل چهار من( و مناطق حساس اكولوژيكي ) 1منطقه حفاظت شده

 ،)ها ها و مراتع ي طبيعي و رودخانهعالوه جنگل

محيطـي   بـر اثـرات زيسـت   مسـتمر  نظـارت  ارزيابي و و  استان ريزي توسعه در برنامه مؤثرمشاركت  
اثـرات كـال ن فعاليـت    بررسـي و كنتـرل   و قبل از احداث و در جريان فعاليـت  هاي توليدي  فعاليت

 .روستايي بر محيط زيست طبيعي استانشهري و ع مجوا

  برنامه عملياتي و بازتاب شهرستاني - 3- 1-6- 7-3

 55-7جـدول  ي  منـدرج در  ها فعاليتنوع برنامه عملياتي در برنامه پنجم توسعه استان ارائه شده است و 
در همين حال وظايف سـازمان حفاظـت محـيط زيسـت در قبـال      . ادامه خواهند يافت 1404تا افق سال 

  .تر خواهد شد استان با توجه به مسايل ناشي از آلودگي محيط زيست استان بسيار سنگين آمايشبرنامه 

دهد، اما مناطق ويـژه   محيط زيست به طور كلي تمام پهنه استان را پوشش ميسازمان هاي  حوزه فعاليت
سـازمان  تصـوير   طراحـي هـاي   از نقشـه  10-7نقشـه   استان در آمايشبرنامه تاكيد كنترل آلودگي مورد 

                                     
  .هنوز در استان خوزستان اثر طبيعي ملي تشخيص داده نشده است -1
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  .مشخص شده استفضايي استان در افق 

  اي جادهشبكه توسعه  -7- 3-1- 7

  ها عنوان پروگرام -1-7-1- 7-3

 و نـوع ارتباطـات   و فعاليـت  تبه ساختار فضايي قلمروها و مراكـز زيسـ   اي اصليه در طراحي شبكه جاده
ايـن  . در اين رابطه توجه شده است كه بعضـي از محورهـا داراي عملكـرد ملـي هسـتند     . توجه شده است

هـا   محورها عالوه بر پوشش درون استاني و بين شهرستاني نقش مهمي در پيوند اسـتان بـا سـاير اسـتان    
هـاي   دزفول به سمت تهران كه عالوه بـر گـذر از شهرسـتان    - اهواز -دارند مانند محور بندر امام خميني

  .نمايد كشور را برقرار ميالمللي كشور از طريق بندر امام خميني به مركز  در واقع ارتباط بينر، مسي

محور فعلي جنوب به شمال، از بندر امام خميني به اهواز و از آبادان و خرمشهر به اهواز و در ادامه از  
هـاي   ست كـه در قسـمت  ترين محور استان ا اهواز به دزفول و استان لرستان و مركز كشور پر ترافيك

ايـن در حـالي   . روبرو اسـت اي  شمالي استان از هم اكنون با تراكم ترافيك و افت سطح خدمت جاده
است كه در حال حاضر به علت شرايط ركود اقتصادي و كاهش درآمدهاي ارزي كشور، واردات كشور 

اسـاس رونـدهاي قابـل     و بـر  آمايشاز آنجا كه بندر امام خميني تا افق طرح . نيز كاهش يافته است
دارا بـودن  بـا  زيرا  المللي ايفا خواهد كرد نقش ملي خود را تجارت بين هاي دورتر  بيني تا آينده پيش
و نبـود گزينـه    اين بندر به تهران در مقايسه با هر بندر ديگر مناطق ساحلي جنوبفاصله ترين  كوتاه

د نقش آن در تجـارت خـارجي كشـور    رو ، به طور منطقي انتظار ميديگري در مناطق ساحلي جنوب
 بزرگراه عـريض چهـار خطـه   بنابر اين توسعه ظرفيت اين محور و تكميل و تبديل آن به . افزايش يابد

 .براي پاسخگويي به نياز ملي قابل توجيه است

دزفـول   -گتونـد   -اللـي   -مسجدسليمان  -هفتگل -رامهرمز  -رامشير  -ماهشهر احداث مسير بندر  
شـمال،   -پـيش گفتـه جنـوب    دهد كه عالوه بر مسـير   يك محور جديد جنوب به شمال را شكل مي

محـور  محور يادشـده را بـين محـور قبلـي و     نمايد و بار ترافيك  ماهشهر را به دزفول متصل مي بندر
ي اين محور تنها به عنوان يك محور جنوب شـمال بـا كـاركرد ملـ    . نمايد پيشنهادي جديد توزيع مي

ماهشهر، رامهرمز، مسجد سـليمان و   بندر توسعه شهري  كانون 4پيشنهاد نشده است، بلكه اين محور 
به عالوه زمينه ااتصال كانون توسـعه شـهري بهبهـان بـه ايـن      . دزفول را به يكديگر متصل مي نمايد

تصـاد  بـراي تقويـت اق  اي  جـاده  ترين بخش توسعه شـبكه  اين محور كليدي .شود محور نيز فراهم مي
  .هاي توسعه شهري اين منطقه است رتباط كانونبرقراري امنطقه شرق و شمال شرق استان و 

محور ديگر پيشنهادي براي گسترش ارتباط در نوار مرزي غرب با گذر از شوش به سوسنگرد و اهـواز   
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به دليل حمايت از كانون توسعه شهري سوسنگرد و تقويـت ارتبـاط در نـوار مـرزي غـرب و منـاطق       
ادامه اين محور از سوسنگرد و هويزه به سمت خرمشـهر در حاشـيه   . راموني آن طراحي شده استپي

هاي جنگ طراحي شده است، ضمن آنكه نوار مرزي غرب بيشتر به دليل تسهيل دسترسي به يادمان
 . ها در حاشيه نوارهاي مرزي به داليل دفاعي نيز قابل توصيه استهتوسعه را

خرمشهر و آبادان به بندر امام خميني، بندر ماهشهر تا هنديجان و در ادامه بـه  محور خليج فارس از  
نياز به اين محور در درجه نخست يك نياز ملي بـراي   . ترين محورهاي ساحلي است بوشهر نيز از مهم

به عالوه در جهت نقـل و   .باشد ارتباط دادن نقاط ساحلي در كناره خليج فارس به يكديگر متصل مي
صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي دو    بين بندر امام خميني و بندر بوشهر و تسهيل ارتباط بـين   انتقال

 .نقش خواهد داشت استان نفت خيز و گاز خيز خوزستان و بوشهر

هاي همجوار و كشور عـراق  دسته ديگر از محورهاي پيشنهادي، ارتباط بين استان خوزستان با استان 
هـاي  استان خوزستان با استان لرستان از طريق اللي و ارتباط با استانارتباط بين . نمايدرا برقرار مي

ايالم، كهگيلويه و بوير احمد و چهارمحال و بختياري و اصفهان تنها به دليل گسترش ارتباطات حمل 
هاي مرزي براي تجربه جنگ تحميلي نشان داد استان. ها طراحي نشده استو نقل كاال به اين استان

هرچنـد كـه   . فاعي به مسيرهاي گزينه متعددي براي ارتباط با مركـز نيازمنـد هسـتند   تقويت توان د
و دهدز بـا اسـتان اصـفهان و چهارمحـال بختيـاري و       ملك باغهاي ايذه، محورهاي ارتباط شهرستان

ارتباط شهرستان رامشير، رامهرمز، بهبهان و اميديه با استان بوشهر بر مبنـاي مبـادالت تجـاري هـم     
هاي پـيش  در اين دسته از محورهاي پيشنهادي عالوه بر ارتباط با استان. بسيار قوي است اكنون نيز

گفته، ارتباط با كشور عراق از طريق چذابه و همچنين از طريق شلمچه نيز در حال حاضر بـه دليـل   
 .ارتباط تجاري توصيه شده است

هـاي  شـامل ارتبـاط كـانون    يك دسته ديگر از محورها براي كمك به ارتباط مناطق درونـي اسـتان،   
هاي توسعه شهري بـا  ها به مركز استان  و يا ارتباط بين كانونتوسعه شهري يا ساير مراكز شهرستان

 .شهرهاي پيراموني ديگر طراحي شده است

اند مانند كنـار  نهايتاً دسته ديگري از محورها تنها به منظور كاهش تراكم ترافيك طراحي و پيشنهاد شده 
هاي شرقي خوزستان  راهي مشراگه كه نقش شرياني در ارتباط با همه استانسه - و محور اهوازگذر اهواز 

  . ها اين محور نيز بايد تقويت شودنمايد و در نتيجه با توسعه ارتباط به اين استانبا اهواز را ايفا مي

 داراي ميانـه طراحـي   ياد شده در باال از نوع بزرگراه چهار خطه عريض يا راه اصلي عريضكليه محورهاي 
هـا از تبـديل و تقويـت    بخشي از اين راه. اند و در بخش بعدي هريك در جزئيات معرفي خواهند شدشده

  . هاي فرعي و اصلي معمولي موجود به درجه باالتر ايجاد خواهند شداستاندارد راه
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  :باشد ميزير به شرح  1404تا افق سال اي  اصلي توسعه شبكه جادههاي  پروگرامعناوين 
  فرا مليكاركرد محورهاي داراي توسعه  
  كاركرد مليتوسعه محورهاي داراي  
  بين استاني كاركرد توسعه محورهاي داراي  
  درون استانيتوسعه محورهاي داراي كاركرد  

  :باشد شامل توسعه و احداث جاده از انواع زير ميكه 
  )اصلي عريض، راه ، بزرگراه آزادراه( هاي اصلي توسعه و احداث راه 
 روستاييفرعي و هاي  توسعه و احداث راه 

   دارهاي اولويت ها و پروژه عنوان طرح - 1-7-2- 7-3

هـا و   ي طـرح هـا  تشـريح شـد، اولويـت   باال با توجه به كاركردهاي متفاوت سطوح مختلف ارتباطي كه در 
  :شود اي به شرح زير پيشنهاد مي هاي توسعه شبكه جاده پروژه

  محورهاي ارتباطي با كشور عراق: فرامليدر گروه ارتباط 
 چذابه به سمت كشور عراق -دزفول توسعه محور  -

 سمت كشور عراق شلمچه به -توسعه محور آبادان  -

   محور اصلي جنوب به شمال استان: در گروه ارتباط ملي
 بندر ماهشهر به اهواز -توسعه محور بندر امام -

 توسعه محور آبادان، خرمشهر به اهواز -

 محور اهواز به دزفول و ادامه آن تا مرز استان خوزستان با استان لرستانتوسعه  -

  هاي همجوار محورهاي ارتباطي استان خوزستان به استان: در گروه ارتباط فرا استاني
 به سمت بوشهر -هنديجان -بندر ماهشهر -بندر امام -آبادان -توسعه محور خرمشهر -

 و چهار محال و بختياري به سمت اصفهان -دهدز  -محور ايذه توسعه  -

 سمت استان فارسبه  -توسعه محور بهبهان  -

 ايالم به سمت -انديمشك  -توسعه محور دزفول  -

 توسعه محور اللي به سمت استان لرستان -

  برون استانيدرون استاني و مختلط در گروه ارتباط درون استاني با كاركرد 
گتونـد   -اللـي   -مسـجد سـليمان    -هفتگـل   -رامهرمـز   -رامشير  -توسعه محور بندر ماهشهر  -

 انديمشك به عنوان محور دوم جنوب شمال -دزفول 
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  درون استانيدر گروه ارتباط 
دهنـد و از مجموعـه آنهـا    طور كلي در كنار يكديگر تشكيل مسير مـي اي بهبا توجه به اينكه قطعات جاده

در خـدمت همـه سـفرها اعـم از درون     طور كلي شود و مسيرها و كل شبكه بهاي تشكيل ميشبكه جاده
اي كـه تنهـا در خـدمت سـفرهاي     قطعات جاده گيرند تفكيك آن دسته ازاستاني و برون استاني قرار مي

از نـوع   هـا  اما از ديدگاه عملي با كنار گذاشتن جاده. باشددرون استاني قرار دارند از ديدگاه نظري مشكل مي
   .دنشوگرفته ميهاي فرعي و روستايي در اين گروه در نظر ها شامل راهير راههاي اصلي، سا، بزرگراه و راهآزادراه

  برنامه عملياتي و بازتاب شهرستاني  - 1-7-3- 7-3

وزيع برخورداري هريك فوق ت با توجه به كاركردهاي متفاوت هريك از محورهاي ارتباطي تشريح شده در
نسبت به وضعيت فعلـي متفـاوت خواهـد     آمايشي در افق هاي اصلها و راهها از انواع بزرگراهاز شهرستان

هاي آبادان، خرمشهر، بندر ماهشهر، اهواز، شوش، دزفول، انديمشك به علت واقع بودن بـر  شهرستان: بود
هاي اصلي دارنـد  كه هم اكنون نيز سهم بااليي از برخورداري از بزرگراه و راهمسير جنوب شمال، در حالي

خواهند شد اما  در جنوب، شرق و شمال شرق و نوار مرزي غرب وضـعيت  برخوردار  هاي بهتري نيزاز راه
اند و در نتيجـه گسـترش   متفاوت خواهد بود زيرا اين مناطق تا حال حاضر كمتر از بزرگراه برخوردار بوده

در . دگرگون خواهـد كـرد  نسبت وضع موجود ها را شبكه بزرگراهي در اين مناطق وضعيت برخورداري آن
،  23-7در نقشـه   مـنعكس شـده اسـت، امـا      آمـايش در افق  ها شهرستان سطح برخورداري 44-7جدول 

را  ايـن وضـعيت  ، ها در افق طرح آمايش در شهرستانريلي هاي حمل و نقل جاده اي و  نقشه نهايي شبكه
  .كندبه صورت تصويري به روشني بيان مي

اي اصلي استان خوزستان را از وضعيت فعلـي  گسترش شبكه حمل و نقل جاده 23-7تا  14-7هاي نقشه
هاي بزرگراهـي و راه   ها در هر يك از دستهترتيب پشت سر هم آمدن پروژه. دهندنشان مي آمايشتا افق 

اسـتان   آمايشو تأييد عمومي شوراي  آمايشها بر اساس مطالعات ترتيب اولويت اين پروژه ،اصلي عريض
به جز مورد محور پاشنه زاگرس كه از نظـر  باشد، مي )1392ارديبهشت ماه سال  28تا  26، 25 جلسات(

آن  قرار دارد اما از نظر اداره كل راه و شهرسازي اسـتان در اولويـت   تري پايين در اولويت آمايشمطالعات 
  . بيشتر است

 - منظومـه  - ناحيهارتباط در كارگروه مربوط توافق شده است  تاييدر مورد احداث و توسعه راه هاي روس
كـه در   ييروسـتا  هـاي  مجموعهبا  منظومهبه خصوص رابطه مركز  و 8-7نقشه منعكس شده در مجموعه 

  .آمده است در اولويت قرار گيرد 2-7 تصوير
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  درصد – آمايشو در افق برنامه  )1392ال س(وضع موجوددراز بزرگراهتوزيع سهم شهرستاني مقايسه  - 44- 7 جدول

 
  درصد –سهم كيلومتر-طول

تغيير سهم  سهم افق سهم وضع موجود درصد تغيير افق موجودوضع
 1.1- 3.1 16218011.74.2 آبادان
 0.5- 4.2 18224735.94.7 اميديه

  1.0 4.5  13726794.63.6 انديمشك
 2.1- 17.2 7451,01035.519.3اهواز
 1.6 4.3 103251144.42.7ايذه

 0.9 2.6 69156125.71.8 باغملك
 1.2- 5.1 24329822.56.3 بندر ماهشهر

 1.3- 5.0 24229220.86.2 بهبهان
 0.2- 5.4 21531546.85.5 خرمشهر
 0.2- 3.9 15622845.64.0 دزفول

  0.1- 3.0 11817446.53.1 دشت آزادگان
 0.003 4.5 17626752.04.5 رامشير
  0.1- 6.4 25137649.96.5 رامهرمز
 0.9- 5.7 25833730.36.7 شادگان
 1.3 6.4 19537391.65.0 شوش
 1.5- 4.4 25912.75.9 230 شوشتر
 0.2- 2.0 8511636.62.2 گتوند
 1.2 1.4 883985.10.2اللي

 2.4 3.8 54222309.31.4 يمانلمسجد س
 1.0 7.3  24242877.16.2 هنديجان

 0.0 100.0 100.0 5,87851.9 3,870  جمع
  منطقهريزيمنطقه برنامه9به تفكيك

 2.1- 17.2 745101035.619.2اهواز
 1.3- 8.4 37749531.39.7 خرمشهر-آبادان

 1.1- 18.1 743106343.119.2 ماهشهر
 0.4 21.1 803124354.820.7 دزفول
 1.8- 9.2 42453927.111.0 بهبهان
 0.1- 10.9 42764350.611.0 رامهرمز

 3.6 5.2 62305391.91.6 مسجدسليمان
 2.5 6.9 172407136.64.4ايذه

 0.1- 3.0 11817447.53.0  دشت آزادگان 
  0.0 100.0  100.0 5,87851.9 3,870 جمع

 3.2 24.9 1,3262,32175.021.8 نيمه شرقي
 3.2- 75.1 2,5443,55739.878.2 نيمه غربي

  0.0 100.0  100.0 5,87851.9 3,870 جمع
 1392سال-استان خوزستانآمايشمطالعات GISمحاسبات بخش :مأخذ

لذا براي مقايسه . دهد هاي جاده را نشان نمي روي نقشه پيچ و خمبنابر اين تقريبي است چون خط پروژه بر . طول بر حسب كيلومتر از نقشه برداشت شده است
 . تقريبي وضع فعلي با وضع افق آورده شده است
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  توسعه شبكه ريلي -8- 3-1- 7

  ها عنوان پروگرام -1-8-1- 7-3

  :باشد به شرح زير مي 1404اصلي توسعه شبكه ريلي تا افق سال هاي  عناوين پروگرام
  محورهاي ارتباطي با كشور عراق: فرامليريلي با كاركرد ارتباط توسعه   
  محور اصلي جنوب به شمال استان : مليريلي با كاركرد ارتباط توسعه   
 هاي همجوار محورهاي ارتباطي استان خوزستان به استان: فرا استانيبا كاركرد  ريليارتباط توسعه  

  احداث و توسعه راه هاي فرعي و روستايي استان  
 اي  سريع با كاركرد درون استاني در مسيرهاي داراي تراكم ترافيك جاده ريليارتباط توسعه   

 

  

  

  

   هاي روستايي، راهنماي توسعه راههاي روستاييها و حوزهمجموعهرابطه-2-7 تصوير

  هاي اولويت دار ها و پروژه عنوان طرح - 1-8-2- 7-3

  :به شرح زير خواهد بود 1404اصلي توسعه شبكه ريلي تا افق سال هاي  پروگرامها در عنوان طرح
  محورهاي ارتباطي با كشور عراق: توسعه ارتباط ريلي با كاركرد فراملي 
 به سمت كشور عراقآهن از خرمشهر  توسعه راه -

 احداث خط آهن شوش به چذابه به سمت كشور عراق -
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  محور اصلي جنوب به شمال استان : مليريلي با كاركرد ارتباط توسعه  
 برقي و دو خطه كردن         

 خرمشهر به اهواز، -محور آبادان  -

 بندر ماهشهر به اهواز  -محور بندر امام خميني  -

 محور اهواز به انديمشك به سمت تهران -

  همجوار هاي محورهاي ارتباطي استان خوزستان به استان: توسعه ارتباط ريلي با كاركرد فرا استاني 
 احداث خط آهن انديمشك به ايالم  -

 آبادان به بندر امام خميني و عبور از هنديجان به سمت گناوه و بوشهر - احداث خط اهن خرمشهر  - 

 احداث خط آهن اهواز به استان فارس  -

 داث خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال و بختياريحا  -

 اي  استاني در مسيرهاي داراي تراكم ترافيك جادهسريع با كاركرد درون  ريليارتباط توسعه  

ايجاد شبكه ريلي سريع براي كريدورهاي مواجه بـا  استان،  آمايشدر مطالعات  فوق،عالوه بر خطوط 
بـه بخـش خصوصـي    گـذاري   بـراي واگـذاري سـرمايه    ،)آبـادان  -مانند اهواز(تراكم ترافيك مسافري 

 .بيني شده است پيش

  هاعنوان پروژه
اند و به طور مشـخص بـه شـرح زيـر     معرفي شده 23-7در نقشه  آمايشبيني شده تا افق هاي پيشپروژه
  : باشندمي

  برقي و دو خطه كردن         
 خرمشهر به اهواز، -محور آبادان  -

 بندر ماهشهر به اهواز  -محور بندر امام خميني  -

 محور اهواز به انديمشك به سمت تهران -

 برقي و دو خطه كردن         

 احداث خط آهن انديمشك به ايالم  -

 احداث خط آهن شوش به چذابه -

 بوشهر  آبادان به بندر امام خميني و عبور از هنديجان به سمت گناوه و - احداث خط اهن خرمشهر  - 

 احداث خط آهن اهواز به استان فارس  -

 بختياري داث خط آهن اهواز به استان اصفهان و چهار محال وحا  -
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  برنامه عملياتي و بازتاب شهرستاني - 1-8-3- 7-3

كيلـومتر آن در اسـتان    1,517آهـن اسـت كـه حـدود      كيلـومتر راه  2,787برنامه عملياتي شامل احداث 
، نقشـه  23-7 در نقشـه مسـيرهاي پيشـنهادي   . هاي همجوار خواهد بـود  مانده در استان خوزستان و باقي

انـد و در   شـده  منعكسها در افق طرح آمايش  در شهرستاناي و ريلي جادههاي حمل و نقل  نهايي شبكه
  .اند هايي كه زير پوشش اين شبكه قرار خواهند گرفت در اين نقشه مشخص شده شهرستاننتيجه 

منـد از اجـزاي    هاي كمتر بهر شهرستان بيني شده،پيشطبق برنامه اي  جاده شبكهتوسعه در صورت 
  .  باشـد هـا مـي  به معناي كـاهش عـدم تعـادل   شوند كه   بهتري برخوردار مياي  مختلف شبكه جاده

منـد از  هاي كمتر بهـره ها و منطقهشود، نيمه شرقي استان و شهرستانمشاهده مي 44-7در جدول 
به عنـوان مثـال سـهم     ،برخوردار خواهند شدها  در زمينه بزرگراهتري متعادلاي  جاده گستره شبكه

ـ   8/21ز ا اين شبكهطول از نيمه شرقي استان  درصـد در وضـعيت    9/24ه درصد در وضعيت فعلـي ب
  . نهايي بهبود خواهد يافت
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  )1اولويت ( استان هاي شمالي توسعه راه مركز شهرستان -14-7 نقشه
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    )2اولويت (احداث بزرگراه خليج فارس  -15-7 نقشه



                                                                                            
 163.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )3اولويت ( شمال در شرق استان-احداث كمربندي اهواز و محور جنوب -16-7 نقشه
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  )4اولويت ( راهي مشراگه سه -شمال در غرب استان و بزرگراه اهواز -توسعه محور جنوب -17-7 نقشه
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  هاي اصفهان، چهار محال و بختياري و كهگيلويه و بويراحمد  هاي ارتباطي به استان توسعه راه - 18-7 نقشه
  )5اولويت (
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  )6اولويت (هاي فارس و ايالم  هاي ارتباطي به استان توسعه راه -19-7 نقشه
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  )7اولويت (صلي نوار مرزي غرب استان هاي ا و احداث راه توسعه -20-7 نقشه
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هاي لرستان و چهار محال و بختياري از طرف شمال استان  هاي ارتباطي به استان راه احداث -21-7 نقشه
 )8اولويت (خوزستان 
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  )9اولويت (اللي  -قلعه خواجه  -ايذههاي  احداث راه -22-7 نقشه
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  طرح اي و ريلي در افق جادهتصوير شبكه  -آهن  توسعه شبكه راه -23-7 نقشه
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  سالمت انسانتوسعه شبكه بهداشت و  - 9- 3-1- 7
  ها عنوان پروگرام -1-9-1- 7-3

  :باشد به شرح زير مي 1404تا افق سال  شبكه بهداشت و درماناصلي توسعه هاي  عناوين پروگرام
  بهداشت هاي خانهتوسعه و تجهيز  
  بهداشت روستايي هاي پايگاهتوسعه و تجهيز  
  بهداشتي درماني روستاييهاي مركزتوسعه و تجهيز  
  بهداشتي درماني شهريهاي مركزتوسعه و تجهيز  
  بهداشت شهري هاي پايگاهتوسعه و تجهيز  

   هاي اولويت دار ها و پروژه عنوان طرح - 1-9-2- 7-3

و  ١ 1404نظام سـالمت در افـق   انداز  هاي اولويت دار بر اساس اهداف چشم ها و پروژه طرحدر اين بخش 
  :به شرح زير تعيين شده است 2هدف كلي اين بخش

بهداشـتي درمـاني    مركـز  ،پايگاه روسـتايي  ،بهداشت خانهپوشش  آمايشبندي تا افق طرح  در اين اولويت
  . رسد مي  درصد 100بهداشتي درماني شهري و پايگاه بهداشت شهري طبق طرح سالمت به  مركز ،روستايي

بهداشـتي   مركـز و  پايگاه روسـتايي  ،بهداشت خانهدر توسعه، به پوشش واحدهاي روستايي شامل اولويت 
و زيربناهـاي   1399داده شده است به طوري كه پوشش زيربناهـاي روسـتايي تـا سـال      درماني روستايي
  .كامل خواهند شد 1404شهري تا سال 

يـا   تحويـل سـاختمان ملكـي   به طور كلي شامل احداث ساختمان، سال  در سه دوره برنامه پنج ها فعاليت
استقرار نيروهاي استخدامي يا نيروهـاي مشـمول    ،استقرار تجهيزات، خريد تجهيزات، اجاره محل مناسب
  .باشدها مياندازي واحدراه، طرح نيروي انساني

  برنامه عملياتي و بازتاب شهرستاني  - 1-9-3- 7-3

  1404انـداز نظـام سـالمت در افـق      دار بر اسـاس اهـداف چشـم   هاي اولويت پروژهها و  طرحدر اين بخش 
ايران كشوري است با مردمـي داراي بـاالترين   : انداز نظام سالمتچشمبر اين اساس در . تعيين شده است

                                     
كشوري است با مردمي داراي باالترين سطح سالمت و توسعه يافته ترين نظـام سـالمت    1404در افق بر اساس چشم انداز نظام سالمت، ايران  -1

  . )كشور ،(24  در منطقه
كمي و ( ادالنه از طريق فراهم كردن  دسترسي ع سطح سالمت  جامعهبهبود حفظ و ، تامينعبارت است از  هدف كليبر اساس نظام سالمت،  - 2

  .مردم به خدمات سالمت) كيفي 
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   )كشور 24بين (ه ترين نظام سالمت در منطقسطح سالمت و توسعه يافته

از طريق فراهم كـردن  دسترسـي    سطح سالمت  جامعهبهبود حفظ و ، تامينعبارت است از  هدف كلي
  .مردم به خدمات سالمت )كمي و كيفي (عادالنه 

پوشـش   آمـايش گذاري تا افـق طـرح    در اين هدف. تعيين شده است 45-7به شرح جدول  اهداف كمي
پايگـاه  و شـهري  مركزبهداشـتي درمـاني    ،مركزبهداشتي درماني روستايي ،پايگاه روستايي ،بهداشت خانه

در توسـعه، بـه پوشـش واحـدهاي     اولويـت  . رسـد  درصد مـي  100طبق طرح سالمت به  بهداشت شهري
داده شده است به طوري  مركزبهداشتي درماني روستاييو  پايگاه روستايي ،بهداشت خانهروستايي شامل 

  .كامل خواهد شد 1399كه اين پوشش تا سال 

يـا   تحويل سـاختمان ملكـي  به طور كلي شامل احداث ساختمان، در سه دوره برنامه پنجسال  ها فعاليت
استقرار نيروهاي استخدامي يا نيروهـاي مشـمول    ،استقرار تجهيزات، خريد تجهيزات، اجاره محل مناسب
  .ها مي باشدراه اندازي واحد، طرح نيروي انساني

  
  1404برنامه گسترش طرح سالمت استان خوزستان تا افق -45-7جدول

  هدف كلي برنامه
  تا سال مورد نظر

1394 1399 1404  
 افزايش پوشش
  واحدهاي شبكه

  درصد 5/76از 
  درصد 9/86به 

  افزايش پوشش
  واحدهاي شبكه

  درصد 9/86از 
  درصد 8/95به 

  افزايش پوشش
  واحدهاي شبكه

  درصد 8/95از 
  درصد 100به 

  خانه
  بهداشت

  سازيفعال  واحد 62  واحد 62  تعداد افزايش 
 100به  5/93از   درصد 5/93به  04/87 از  هدف پوشش  درصد 100تا 

  درصد

  سازيفعال  -  واحد 4  تعداد افزايش   پايگاه روستايي
  درصد 100  درصد 100به  2/69از   هدف پوشش  درصد 100تا 

  سازيفعال  -  18  تعداد افزايش روستايي بهداشتي درماني مركز
  درصد 100  درصد 100به  5/87از   هدف پوشش  درصد 100تا 

  سازيفعال  واحد 10    تعداد افزايش  بهداشتي درماني شهري مركز
درصد 100به  9/92از      هدف پوشش  درصد 100تا 

  پايگاه بهداشت شهري
  سازيفعال  واحد 63    تعداد افزايش 

    هدف پوشش  درصد 100تا 
     4/76به  8/52از  
  رصدد

 با طرح سالمت استان خوزستانآمايشهماهنگي مطالعات :مأخذ
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  ردا ولويتاهاي  ها و پروژه تعيين طرح -7-3-2
، هاي آبرساني توسعه شبكهدار در محورهاي  هاي اولويت ها و پروژه ، طرح3-7با توجه به مقدمه بخش 

توسعه ، حفاظت از محيط زيست، توسعه بخش صنعت، و آبخيزداريمنابع طبيعي ، كشاورزيتوسعه 
  .اند ارائه شده 1-3-7در بند  توسعه بخش بهداشت و درمانو  توسعه شبكه ريلي، اي شبكه جاده

  هاي اجرايي تدوين برنامه عملياتي پروگرام -7-3-3
هـاي   توسـعه شـبكه  در محورهـاي  هـاي اجرايـي    ، برنامه عمليـاتي پروگـرام  3-7با توجه به مقدمه بخش 

، حفاظـت از محـيط زيسـت   ، توسعه بخش صنعت، منابع طبيعي و آبخيزداري، توسعه كشاورزي، آبرساني
  .اند ارائه شده 1-3-7در بند توسعه بخش بهداشت و درمان و  توسعه شبكه ريلي، اي توسعه شبكه جاده

  زتدوين برنامه و نظام تجهيز منابع مالي مورد نيا -7-3-4
  مقدمه

دو تلفيق اطالعات استان از  آمايشنابع مالي مورد نياز محورهاي توسعه استان در برنامه مبراي تعيين 
هاي مربوط و متولي اجراي اين  نخست اطالعات منابع مالي مورد نياز دستگاهاستفاده شده است،  مأخذ
ور مح ،محور مورد بررسي، در دو مورد 8بين . و دوم از منابع مالي برنامه پنجم توسعه استان ها برنامه

اعتبارات مورد نياز از سوي دستگاه متولي اعالم نشده  ،بهداشت و سالمت انسان محور زيست ومحيط 
  . است و تنها از اطالعات منابع مالي در برنامه پنجم توسعه استان استفاده شده است

 منـابع مـالي پيشـنهادي   دهـد و   را پوشش مي 1390-94هاي  امه مالي برنامه پنجم توسعه استان سالبرن
اي و ريلي كه تا  هاي جاده هدهند، بجز در مورد شبك ها نيز به طور عمده همين دوره را پوشش مي دستگاه

العـات وجـود   در مواردي كـه هـر دو اط  . فراهم شده استتوسط دستگاه مربوط اين اطالعات  1404افق 
. بايست اطالعات به يكديگر نزديك باشند و در اكثر موارد نيز چنين بـوده اسـت   اند طبق انتظار مي داشته

 در هر صورت براي همه موارد سعي شده است اطالعات دستگاه و اطالعات برنامـه پـنجم توسـعه اسـتان    
  .با يكديگر تلفيق شوند طور منطقي به

اعتبارات عمراني مورد نياز مندرج در برنامه پنجم توسعه استان روند صعودي نكته مهم ديگر آن است كه 
هاي بسيار باالتري را براي  با نرخ رشد بسيار زياد ده تا سي درصد در سال و در بعضي موارد ديگر نيز نرخ

اري تا هاي رشد انفج گونه نرخ بديهي است تعميم اين .دهد هاي برنامه نشان مي اعتبارات مورد نياز سال
هاي مذكور نرخ تورم احتمالي دخالت داده  در نرخ آنجا كه احتماالًاز . پذير نيست امكان 1404افق سال 
بيني نرخ تورم براي  و با توجه به آنكه پيش ،)اند بيني شده هاي جاري پيش يعني به قيمت( شده است
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نجم توسعه كشور نيز در تعديل هاي برنامه پ پذير نيست و هدف امكان 1404تا افق سال  هاي آتي دوره
بيني  با پيش، اين مشاور مصلحت را بر آن ديد كه ناموفق بوده استاين برنامه نرخ تورم مندرج در 

بيني اعتبارات  پيشبنابراين . اعتبارات مورد نياز به قيمت ثابت، عامل نرخ تورم را از برآوردها حذف نمايد
  .برآورد شده است ،)1392(ابت سال پايه استان به قيمت ث آمايشمورد نياز برنامه 

نرخ رشد اقتصاد كشور به خصوص در چند سال اخير در حول ، هاي ثابت نكته ديگر آن است كه به قيمت
و  هــا و بــا فــرض اتخــاذ اســتراتژي(تــرين حالــت  بينانــه ســت و در خــوشقــرار داشــته او حــوش صــفر 

هـاي   در دورهتوانـد   مـي هاي ثابت  كشور به قيمتنرخ رشد اقتصاد  ،)اقتصاديهاي عقاليي  گذاري سياست
  . نزديك شود درصد در سال 5تا  4هاي  به آستانه 1404بعد تا افق سال 

هـا مسـاله    تـرين آن  هرچند اما و اگرها و عوامل بسيار وسيعي بر اين نرخ تاثير دارند و از جمله شايد مهم
اقتصادي مناسب، و از طرف ديگر بـا   هاي ياستو سها  روابط خارجي است و در درجه دوم اتخاذ استراتژي

اقتصـاد  حقيـق  هاي عمراني نيز در بلند مدت تـابعي از نـرخ رشـد     توجه به آنكه تخصيص اعتبار به برنامه
اسـتان بـا همـان حالـت      آمـايش بيني رشـد اعتبـارات برنامـه     باشد، پيش مي ،)هاي ثابت به قيمت(كشور 
  .هاي ثابت برآورد شده است درصد در سال به قيمت 5بينانه  خوش

 آمايشمنابع مالي مورد نياز هر يك از محورهاي توسعه استان در برنامه  ،)الف(قسمت در ادامه در 
   .بندي ارائه خواهد شد جمع ،)ب(قسمت و سپس در  شود مطرح مي

  منابع مالي مورد نياز هر يك از محورهاي توسعه استان -الف

  آبرسانيهاي  توسعه شبكهمنابع مالي پروگرام  -1- 3-4- 7

. آورده شده است 46-7دول جدر استان ع آب در برنامه پنجساله پنجم توسعه نابع مالي فصل منابم
 هاي طرحشود و  تشكيل مي ،)منابع آب فصل -توليدي  اموراز (اي  منابع اين فصل از سه برنامه بودجه

اجراي  ، بهبود منابع آب، آبرساني به شهرها ، طرح هاي كوچك تامين آب شامل(مندرج در اين جدول 
از محل منابع استاني تامين اعتبار  ،)سازي رودخانه هاي محليساماندهي ديوار ساحلي و بستر و پاك

ميليارد ريال  1,043حدود  1390 سالبراي شود اعتبار اين فصل  كه مشاهده مي به طوري. شوند مي
درصد در سال را  7/65ل معادي نرخ رشدبه طور متوسط ه پيش بيني شده است كه در طول اين برنام

پذير  امكان آمايشتا افق تامين منابع با اين نرخ رشد انفجاري  آمايشاز نظر مطالعات كه  دهد نشان مي
درصد در  5به همين دليل بر اساس آنچه در بندهاي پيش گفته شده است تعميم نرخ رشد . نخواهد بود

پايه در تامين منابع منطقي خواهد بود و با توجه به نياز شديد توسعه منابع آب سال به قيمت ثابت سال 
به عالوه شايان ذكر است كه در كنار منابع  .رسد درصد نيز معقول به نطر مي 7و آبرساني اين نرخ تا 
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از محل منابع ملي  ،)سد سازي و انتقال آب(بزرگ تامين آب  هاي استاني، قابل توجه است كه طرح
   .شود مين ميتا

  
 ميليارد ريال -در برنامه پنجم توسعه  فصل منابع آبهايها و طرحبرنامهتوزيع اعتبار -46- 7 جدول

 
  واحد

 حجم
  عمليات
  برنامه
  پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج

 7,030.3 1,738.42,183.4 1,232.8 940.4 935.3 مين و عرضه آبأبرنامه ت

ميليون متر   هاي كوچك تامين آبطرح
 مكعب

650 535.3 440.4 732.8 1038.41,183.4 3,930.3 

ميليون متر  آبرساني به شهرها
 مكعب

150 400 500 500 700 1,000 3,100 

برداري برنامه بهبود بهره
  وحفاظت از منابع آب

200 63.9 61.1 76.6 152.1 205.3 558.9 

 558.9 205.3 152.1 76.6 61.1 63.9 200هزار هكتار بهبود منابع آب 
ها و برنامه مهندسي رودخانه

  سواحل
18,105 44.2 65.3 106.5 126.6 102.8 445.4 

اجراي ساماندهي ديوار ساحلي و بستر
 هاي محلي سازي رودخانهو پاك

 445.4 102.8 126.6 106.5 65.3 44.2 18,105  متر

 8,034.6 2,017.12,491.5 1,043.41,066.71,415.9 جمع
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ

  منابع مالي پروگرام توسعه بخش كشاورزي - 2- 3-4- 7

در دو بخش در نظر گرفـت  توان  فصل كشاورزي در برنامه پنجم توسعه استان را ميمنابع مالي مورد نياز 
نخست مربوط به توسعه بخش كشاورزي است كـه دسـتگاه مسـؤل آن سـازمان جهـاد كشـاورزي       بخش 

استان است و بخش دوم مربوط به منابع طبيعي است كه دستگاه متـولي آن اداره كـل منـابع طبيعـي و     
اعتبارات توسعه منابع طبيعـي در  شود و  اين بند قسمت نخست بررسي ميدر . باشد جنگلداري استان مي

ي تامين آب و آبرساني بـه صـورت   هابرنامههمچنين شايان ذكر است كه . تغاقب بررسي خواهد شدبند م
  . منظور شده اند صل آبدر ف جداگانه 

سـاماندهي  (عمليـات آب و خـاك   برنامـه  در  شـود  در بند حاضر مشاهده ميطور كه  به عالوه همان
برنامـه  و در  هـاي آبيـاري عمـومي    لبهسازي كانـا و   پوشش انهار سنتيهاي  طرح ،)اراضي كشاورزي

احيـا و مرمـت   ، شبكه فرعـي آبيـاري و زهكشـي   هاي  طرح ،)تامين و عرضه آب(عمليات آب و خاك 
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، بـا لولـه  آب خـط انتقـال   ، آب هـاي كوچـك تـامين    اجراي طرح، هاي آبياري تحت فشار سيستم، قنوات
در داخل فصل كشاورزي و با هدايت سازمان جهاد كشاورزي استان به  انهار و زهكش اليروبي و  زهكشي
  .دآي ياجرا در م

با مسـوليت سـازمان جهـاد    (در فصل كشاورزي در برنامه پنجم توسعه استان جمع اعتبار برنامه پنجساله 
بـراي  ايـن اعتبـار   . )47-7جـدول  (ل پيش بيني شده اسـت،  ميليارد ريا 9,285حدود  ،)كشاورزي استان

و نرخ رشد اعتبار اين فصـل در برنامـه پـنجم     ميليارد ريال تعيين شده است 995نزديك به  1390سال 
پـذير  باشد كه تعميم چنين رشدي به آينده امكان درصد در سال مي 30توسعه استان نزديك به متوسط 

ت بـه اتخـاذ   بينانـه نسـب  بينانـه و در همـان حـال خـوش    بنابراين بـر اسـاس يـك برداشـت واقـع      .نيست
درصـد   5هاي ثابت حـداكثر در سـطح   رود نرخ رشد منابع مالي به قيمتهاي عقاليي انتظار مي استراتژي

   .در سال قابل افزايش باشد

استان در پنجساله نخست كه منطبـق بـر برنامـه     آمايشبراي دستگاه در برنامه پيشنهادي از طرف ديگر 
 ياراضـ  يسـامانده (آب و خـاك   اتيـ عملبـراي برنامـه   يـاز  اعتبـار مـورد ن  باشـد   پنجم توسعه استان مي

عمليـات آب و  و در برنامـه  ) 48-7جـدول  ( ميليارد ريال 19,000حدود دوره پنجساله براي   ،)يكشاورز
كه جمع ايـن   ،)49-7جدول ( ميليارد ريال پيشنهاد شده است 26,000حدود  ،)بتامين و عرضه آ(خاك 

برابر اعتبارات تعيين شـده در برنامـه پـنجم توسـعه اسـتان       8/4ميليارد يا بيش از  45,000دو برنامه به 
بـر  . درصد در سال برآورد شده است 75و  126ضمن آنكه نرخ رشد اين دو برنامه به ترتيب حدود  .است

ت مـورد  تري را براي برآورد اعتبـارا  اين اساس اعتبارات مندرج در برنامه پنجم توسعه استان پايه مناسب
  .كنند نياز در فصل كشاورزي را ارائه مي

  منابع مالي پروگرام توسعه بخش منابع طبيعي و آبخيزداري -3- 3-4- 7

هاي عملياتي توسعه منـابع طبيعـي و آبخيـزداري بـر حسـب برنامـه       بيني اعتبارات مورد نياز برنامه پيش
جمع اعتبـارات  . خالصه شده است 50-7توسعه استان در جدول  هاي برنامه پنجم عملياتي در طول سال

ميليـارد ريـال در    380ميليارد ريال برآورد شده است كه از نزديك بـه   3,679اين برنامه پنجساله حدود 
. خواهد رسـيد  1394ميليارد ريال در سال  1,035درصد در سال به حدود  5/28با نرخ رشد  1390سال 

  .تحقق نخواهد بود رشد به آينده قابلاين نرخ تعميم در اينجا نيز 
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 ميليارد ريال -استان در برنامه پنجم توسعههاي فصل كشاورزيبرنامهتوزيع اعتبار-47- 7 جدول

  واحد 
 حجم
  عمليات
  برنامه
 پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج
 2,890.7 880.2 718.6 561.0 444.3 286.6 اراضي كشاورزي برنامه ساماندهي

 2,600.0 800.0 700.0 500.0 400.0 200.0 260,000 هكتار سازي اراضي سنتي كشاورزييكپارچه
 290.7 80.2 18.6 61.0 44.3 86.6 387 هكتار هاي آبياري عمومياحداث كانال

 99.4 35.6 27.6 19.7 12.4 4.1 هاي كاربرديبرنامه پژوهش
 99.4 35.6 27.6 19.7 12.4 4.1 191 طرح طرح مطالعاتي پژوهش كاربردي كشاورزي
 1,707.8 524.7 415.0 305.3 229.1 233.8 برنامه افزايش توليد محصوالت باغي
 1,650.0 500.0 400.0 300.0 220.0 230.0 149,980 تن بهبود و افزايش توليدات محصوالت باغي

 57.8 24.7 15.0 5.3 9.1 3.8 96 هكتار ايهاي گلخانهزيربناهاي مجتمعايجاد
برنامه افزايش توليد محصوالت دام و

   طيور
184.5 302.7 344.6 429.9 514.9 1,776.7

طيور وبهبود و افزايش توليدات دام و
 1,610.0 480.0 390.0 310.0 270.0 160.0 161,000 تن زنبور عسل

ايجاد زيربناهاي مجتمع هايمطالعه و
 166.7 34.9 39.9 34.6 32.7 24.5 277 هكتار دامپروري

 602.4 158.5 166.4 135.7 48.393.5برنامه افزايش توليد محصوالت زراعي
 602.4 158.5 166.4 135.7 93.5 81,793,85948.3 تن بهبود و افزايش توليدات محصوالت زراعي

خدمات برنامه افزايش سطح پوشش
   ترويجي

58.2 72.7 92.5 114.5 138.6 476.4 

هاي ترويجي و مهارتيتوسعه و فعاليت
 476.4 138.6 114.5 92.5 72.7 58.2 476,440روز/ نفر برداران كشاورزيتوليدكنندگان و بهره

برنامه پوشش بهداشتي دام، طيور
    هاوآبزيان در برابر بيماري

23.0 25.1 37.5 42.4 52.2 180.1 

هاي واگيردار و انگلي دام ومبارزه با بيماري
 ايقرنطينه

هزار واحد
 180.1 52.2 42.4 37.5 25.1 23.0 45,037 دامي

برنامه كنترل و مبارزه با آفات و
   هاي هرزهاي گياهي و علفبيماري

6.2 7.0 9.4 13.4 16.2 52.3 

مبارزه با آفات عمومي همگاني در اراضي
 50.9 16.0 13.0 9.0  6.9 6.0 169,660 هكتار زراعي

 1.4 0.2 0.4 0.4 0.1 0.2 2,834 هكتار مبارزه با آفات عمومي همگاني در باغات
 1,439.6 452.6 375.7 282.9 190.8 137.6 برنامه افزايش توليد آبزيان
 1,439.6 452.6 375.7 282.9 190.8 137.6 49,642 تن بهبود و افزايش توليد آبزيان

 59.6 17.9 11.6 10.5 7.2 12.5 ها وتجهيزاتبرنامه ساختمان
 59.6 17.9 11.6 10.5 7.2 12.5 54,387متر مربع تجهيزات دولتي ها وساختمان

 9,285.1 2,791.3 2,315.0 1,799.1 994.81,384.9 جمع
  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ
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جدول 7- 48 - توزيع اعتبار ات مورد نياز عمليات آب و خاك ) ساماندهي اراضي كشاورزي (، در برنامه پنجم توسعه استان خوزستان پيشنهاد دستگاه -  - ميليارد  ريال    

شرح عمليات  
جمع 1394 1393 1392 1391 1390  

اعتبار
دولتي

ساير
منابع جمع اعتبار

دولتي  
ساير
منابع جمع  

اعتبار
دولتي

ساير
منابع جمع  

اعتبار
دولتي

ساير
منابع جمع  

اعتبار 
دولتي

ساير 
منابع جمع  

اعتبار
دولتي

ساير 
منابع جمع

يكپارچه سازي اراضي  216  38  254  939  165  1,105  1,732  305  2,038  2,182 385  2,568  2,315  408  2,723  7,387 1,303  8,690 
تجهيز و نوسازي 

اراضي سنتي  
98  17  115  133  23  157  172  30  203  214  37  252  248  43  291  867  153  1,020 

تجهيز و نوسازي 
اراضي مدرن  

120  21  141  816  144  960  1,572  277  1,850  1,985 350  2,335  2,086  368  2,455  6,580  1,161  7,742 

پوشش انهار سنتي  71  12  84  88  15  104  93  16  110  97  17  114  106  18  125  457  80  538 
  بهسازي كانال هاي 

آبياري عمومي  
141  24  166  175  31  206  184  32  216  189  33  222  208  36  244  898  158  1,057 

مأخذ  : سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان  سال  - 1392  
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ج دول 7- 49 - توزيع اعتبارات مورد نياز عمليات آب و خاك  ) تامين و عرضه آ ،)ب در برنامه پنجم توسعه استان خوزستان پيشنهاد دستگاه -  - ميليارد ريال   

 
جمع  1394  1393  1392  1391  1390    

اعتبار
دولتي  

ساير
منابع  

جمع اعتبار 
دولتي  

ساير
منابع  

جمع اعتبار 
دولتي  

ساير
منابع  

جمع اعتبار
دولتي  

ساير
منابع  

جمع اعتبار 
دولتي  

ساير 
منابع  

جمع اعتبار 
دولتي  

ساير 
منابع  

جمع  

شبكه فرعي  آبياري و 
زهكشي  

1,504 265 1,769 2,656 468 3,125 4,529 799 5,328 4,520 797 5,318 4,487 791 5,279 17,699 3,123 
20,
822 

احيا و مرمت قنوات  32 ‐ 32 31 ‐ 31 26 ‐ 26 26 ‐ 26 26 ‐ 26 142 ‐ 142 
سيستم هاي آبياري 

تحت فشار  
359 63 423 111 19 130 140 24 164 166 29 195 190 33 223 967 170 1,138 

اجراي طرح هاي 
كوچك تامين آب  

387 ‐ 387 477 ‐ 477 527 ‐ 527 607 ‐ 607 667 ‐ 667 2,667 ‐ 2,667 

خط انتقال با لوله  61 10 71 76 13 90 93 16 109 108 19 127 129 22 151 467 82 550 
زهكشي  108 ‐ 108 118 ‐ 118 179 ‐ 129 156 ‐ 156 167 ‐ 167 679 ‐ 679 

اليروبي انهار و زهكش 27 ‐ 27 28 ‐ 28 35 ‐ 35 39 ‐ 39 44 ‐ 44 175 ‐ 175 
مأخذ   : سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان  سال  -  1392   
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سرجمع اعتبارات مورد نيـاز را   51-7دستگاه در مطالعات آمايش به شرح جدول از طرف ديگر برنامه پيشنهادي 
درصد اعتبار مندرج  70ميليارد ريال برآورد كرده است كه حدود  2,600براي دوره پنجساله برنامه پنجم حدود 

  . در برنامه پنجم توسعه استان است

ور نيست و  به عالوه با توجه به اينكه وظـايف سـازمان   مقدهاي بعد  از آنجا كه تعميم روند مذكور در باال به دوره
تري نسبت به شرايط معمـول خواهـد    منابع طبيعي و آبخيزداري استان در برنامه آمايش استان مسؤليت سنگين

به عنوان سقف پـايين و سـقف بـاال    درصد در سال  7و  5با نرخ هاي ثابت  منابع مورد نياز به قيمترشد داشت، 
 .هد بودقابل قبول خوا

 ميليارد ريال -در برنامه پنجم توسعه  منابع طبيعيهاي توسعهبرنامهتوزيع اعتبار-50- 7 جدول

  واحد 

 حجم
  عمليات
  برنامه
 پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج

 1,535.9 430.6 366.2 332.4 244.4 162.3 برنامه آبخيزداري و حفاظت خاك
عمليات حفاظت بيولوژيكي و

 بخيزداريآ
 1,515.0 425.0 360.0 330.0 240.0 160.0 303,000 هكتار

 20.9 5.6 6.2 2.4 4.4 2.3 208,500 هكتار مطالعه حوضه آبخيزداري
اريدبرنامه احيا، توسعه و بهره بر

   اصولي از جنگل
91.2 142.4 183.7 243.3 233.6 894.1 

 760.0 200.0 200.0 150.0 120.0 90.0 44,706 هكتار توسعه جنگلعمليات
 134.1 33.6 43.3 33.7 22.4 1.2 26,821 هكتار ...تامين نهال و 

برنامه احيا، توسعه و بهره برداري
   اصولي از مراتع

22.9 74.8 77.2 93.8 118.0 386.8 

 376.0 110.0 93.0 77.0 74.0 22.0 81,738 هكتار  احيا و اصالح مراتع
 10.8 8.0 0.8 0.2 0.8 0.9 5,379 هكتار تهيه نقشه و اسناد مالكيت دولتي

برنامه ساماندهي مالكيت و صدور
   سند اراضي دولتي

3.8 6.9 11.0 14.3 16.4 52.5 

ساماندهي مالكيت و صدور سند
 52.5 16.4 14.3 11.0 6.9 3.8 104,980 هكتار  اراضي دولتي كشاورزي

زدايي و تثبيت شنبيابانبرنامه
   هاي روان

99.3 125.8 153.7 195.6 235.9 810.2 

زدايي در اراضياجراي عمليات بيابان
 تحت فرسايش

 780.0 230.0 190.0 150.0 120.0 90.0 78,000 هكتار

 30.2 5.9 5.6 3.7 5.8 9.3 15,106 هكتار اجراي عمليات مديريتي و حفاظتي
3,679.4 1,034.5 913.2 758.1 594.2 379.5  جمع
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ  
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p 

در عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان خوزستان هايبرنامهگذاري مورد نيازسرمايه -51-7 جدولس
  ميليارد ريال -پيشنهاد دستگاه-دوره برنامه پنجم توسعه استان

 

 آبخيزداري
عمليات (

 )ايسازه

 آبخيزداري
عمليات (

 )بيولوژيك

كاري وجنگل
توسعه فضاي 

 سبز

حفاظت و 
حمايت از 

ها و مراتعجنگل

بهبود و 
اصالح مراتع

زدايي و بيابان
تثبيت 

هاي روان شن
 جمع

 22.67 15.66 0 2.91 4.1 0 0  آبادان
 166.21 54.83 6.74 4.59 15.7 27.03 57.32 اميديه
 163.27 0 6.34 13.04 45.5 29.39 69 انديكا

 163.49 0 4.99 9.39 51.5 22.61 75 انديمشك
 113.45 78.33 0 7.21 27.91 0 0 اهواز
 189.84 0 9.51 11.39 63.5 27.44 78 ايذه
 152.35 0 5.55 6.97 30.5 15.33 94  ملكباغ

 22.67 15.66 0 2.41 4.6 0 0 باوي
 48.49 31.33 0 7.03 10.13 0 0 بندرماهشهر

 164.61 0 6.67 8.63 46 22.31 81 بهبهان
 21.11 7.84 0 2.87 10.4 0 0 خرمشهر
 164.84 0 6.34 13.19 47.7 21.61 76 دزفول

 82.98 47.01 3.17 0 0 10.3 22.5 دشت آزادگان
 49.33 7.84 1.67 5.29 15 6.33 13.2 رامشير
 143.71 15.66 4.2 8.09 20 19.76 76 رامهرمز
 14.85 7.84 0 2.51 4.5 0 0 شادگان
 167.42 78.33 5.55 5.06 12.1 17.38 49 شوش
 136.73 0 6.34 7.38 25.4 19.61 78 شوشتر
 115.66 0 4.77 5.98 15.1 20.81 69 گتوند
 151.57 0 5.55 9.52 25.6 17.9 93 اللي

 142.71 0 9.98 13.32 21.8 20.61 77  مسجدسليمان
 93.21 0 5.78 5.95 15.1 18.38 48 لگهفت

 80.19 39.17 1.98 5.05 9 7.09 17.9 هنديجان
 7.84 7.84 0 0 0 0 0 هويزه
 2,579.2 407.34 95.13 157.78 521.14 323.89 1,073.92 استان

 1391داري استان خوزستاناداره كل منابع طبيعي و جنگل:مأخذ

  منابع مالي پروگرام توسعه شيالت -4- 3-4- 7

هاي عملياتي توسعه شيالت تـا افـق طـرح    مورد نياز برنامه) عمراني(ثابت  ايه بيني اعتبارات تملك دارايي پيش
بر اين اساس با توجه به اضافه توليد مورد انتظار كه . آورد شده استبرميليارد ريال  1372مجموعاً حدود آمايش 
متوسط هزينه باالسري اعتبارات ياد شده براي هر كيلو توليـد اضـافي محصـوالت     باشد،هزار تن مي 134حدود 
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شود كه رقم قابل مي حدود ده هزار ريال) پروري و صيدآبزياضافه شده  محصول سرجمع( شيالت در دوره طرح
  . قبولي است

 ميليارد ريال -استان در برنامه پنجم توسعههاي فصل كشاورزيبرنامهتوزيع اعتبار-52- 7 جدول

  واحد 
 حجم
  عمليات
  برنامه
 پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج
 2,890.7 880.2 718.6 561.0 444.3 286.6 برنامه ساماندهي اراضي كشاورزي

 2,600.0 800.0 700.0 500.0 400.0 200.0 260,000 هكتار سازي اراضي سنتي كشاورزييكپارچه
 290.7 80.2 18.6 61.0 44.3 86.6 387 هكتار هاي آبياري عمومياحداث كانال

 99.4 35.6 27.6 19.7 12.4 4.1 هاي كاربرديبرنامه پژوهش
 99.4 35.6 27.6 19.7 12.4 4.1 191 طرح طرح مطالعاتي پژوهش كاربردي كشاورزي

 1,707.8 524.7 415.0 305.3 229.1 233.8 توليد محصوالت باغيبرنامه افزايش 
 1,650.0 500.0 400.0 300.0 220.0 230.0 149,980 تن بهبود و افزايش توليدات محصوالت باغي

 57.8 24.7 15.0 5.3 9.1 3.8 96 هكتار ايهاي گلخانهايجاد زيربناهاي مجتمع
برنامه افزايش توليد محصوالت دام و

   طيور
184.5 302.7 344.6 429.9 514.9 1,776.7

طيور وبهبود و افزايش توليدات دام و
 1,610.0 480.0 390.0 310.0 270.0 160.0 161,000 تن زنبور عسل

مطالعه و ايجاد زيربناهاي مجتمع هاي
 166.7 34.9 39.9 34.6 32.7 24.5 277 هكتار دامپروري

 602.4 158.5 166.4 135.7 48.393.5زراعيبرنامه افزايش توليد محصوالت
 602.4 158.5 166.4 135.7 93.5 81,793,85948.3 تن بهبود و افزايش توليدات محصوالت زراعي

 476.4 138.6 114.5 92.5 58.272.7برنامه افزايش سطح پوشش خدمات ترويجي
هاي ترويجي و مهارتيتوسعه و فعاليت

 476.4 138.6 114.5 92.5 72.7 58.2 476,440روز/ نفر برداران كشاورزيتوليدكنندگان و بهره

برنامه پوشش بهداشتي دام، طيور
    هاوآبزيان در برابر بيماري

23.0 25.1 37.5 42.4 52.2 180.1 

هاي واگيردار و انگلي دام ومبارزه با بيماري
 ايقرنطينه

هزار واحد
 180.1 52.2 42.4 37.5 25.1 23.0 45,037 دامي

برنامه كنترل و مبارزه با آفات و
   هاي هرزهاي گياهي و علفبيماري

6.2 7.0 9.4 13.4 16.2 52.3 

 50.9 16.0 13.0 9.0 6.9 6.0 169,660 هكتارمبارزه با آفات عمومي همگاني در اراضي زراعي
 1.4 0.2 0.4 0.4 0.1 0.2 2,834 هكتار مبارزه با آفات عمومي همگاني در باغات

 1,439.6 452.6 375.7 282.9 190.8 137.6 برنامه افزايش توليد آبزيان
 1,439.6 452.6 375.7 282.9 190.8 137.6 49,642 تن بهبود و افزايش توليد آبزيان

 59.6 17.9 11.6 10.5 7.2 12.5 ها وتجهيزاتبرنامه ساختمان
 59.6 17.9 11.6 10.5 7.2 12.5 54,387متر مربع تجهيزات دولتي ها وساختمان

 9,285.1 2,791.3 2,315.0 1,799.1 1,384.9 994.8 جمع
  برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ
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  پروگرام توسعه بخش صنعت و معدنمنابع مالي  -5- 3-4- 7

گـردد كـه بـر اسـاس     هاي مختلفي تـامين مـي  اعتبارات توسعه صنعت در بخش عمومي از منابع و رديف
اين منابع به همراه ميـزان اعتبـار مصـوب ميـزان تخصـيص و       استان هاي صنعتيگزارش شركت شهرك

هـر چنـد بعضـي از    . ده شـده اسـت  نشان دا 53-7مقدار اعتبار جذب شده براي سه سال اخير در جدول 
از بررسـي مـواردي كـه    ، انـد اقالم اطالعات اين جدول ارائه نشده است كه با رنگ طوسي مشـخص شـده  

  :شوداطالعات همگن براي مقايسه وجود دارد نكات مهم زير استنباط مي

د مراكز اعتبارات ايجا( 1391تا  1389هاي ميزان اعتبار مصوب از سه منبع قابل مقايسه در سال 
هـاي  خانـه اعتبارات ملي طـرح كمـك بـه تكميـل و ايجـاد تصـفيه       ،خدمات فناوري كسب و كار

از  ،)ها و نواحي صـنعتي اعتبارات كمك به ايجاد زير ساخت شهرك ،هاي صنعتي فاضالب شهرك
ميليارد ريال كاهش يافته است، به ويژه با توجه بـه اينكـه ارقـام يـاد      101ميليارد ريال به  281
اين تغييـرات را   14-7نمودار  .شودباشند افت اعتبارات بيشتر آشكار ميه به قيمت جاري ميشد

 .دهدنشان مي

به طور كلي ميزان اعتبار مصوب، مقدار تخصيص و مقدار جذب در اين دوره كاهنده بوده است و  
  . بسيار شديد بوده است 1391اين افت به خصوص در سال 

تـا   1389هاي در سال باال منبع قابل مقايسهسه نسبت اعتبار تخصيص يافته به اعتبار مصوب از  
باشد كه در اينجا نيز نشـان  درصد مي 1/35و  118، 6/98در اين سه سال به ترتيب برابر  1391

 .باشدمي 1391دهنده كاهش شديد در سال 

باال در سال  ب از چهار منبع قابل مقايسهاعتبار تخصيص يافته به اعتبار مصودر حالي كه نسبت  
درصد كاهش يافته است، نسبت جذب به تخصيص اعتبار نيـز در دو مـورد وجـود    1/35به 1391

كـه معـرف   درصـد   70دهـد نزديـك بـه     درصد اعتبار مصوب را تشكيل مي 50اطالع كه حدود 
 .باشدكاهش بيشتري در حجم عمليات عمراني مي

  يمنابع مالي مورد نياز آت
بـه شـدت در تنگنـا قـرار داشـته كـه در       دو سال اخير با توجه به اينكه منابع مالي دولت به خصوص در 

كاهش اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصيص يافته به بخش توسعه و مديريت صنعت اسـتان نيـز مشـهود    
با استفاده از اعتبارات  بر اين اساس. تعميم اين روند براي آينده منطقي نخواهد بود ،)54-7جدول ( است

بيني نياز به منابع مـالي بـراي اعتبـارات    پيشدر موارد مشابه، ) 55-7جدول (برنامه پنجم توسعه استان 
هـا و نـواحي صـنعتي و    هاي شهركهاي بخش عمومي به ايجاد زيرساختهاي ثابت و كمكدارايي تملك
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، 1404هاي آتي تا افق سال در سال صنعتيهاي هاي فاضالب شهركهخان تصفيهكمك به تكميل و ايجاد 
  .شود درصد در سال پيشنهاد مي 7ثابت با رشد  هايبه قيمت

توسعه صنعت هاي  در برنامهميزان اعتبار مصوب، ميزان تخصيص و مقدار اعتبار جذب شده  -53- 7 جدول
  ميليون ريال - 1389-91 - استان خوزستان

1389 1390 1391 
 جذبتخصيصمصوب جذبتخصيصمصوب جذبتخصيصمصوب

  اعتبارات عمراني استاني
مازاد اعتبـارات اسـتاني،   (

 )...مازاد درآمد نفتي و
      

198,356 69,256 48,479 

ــز   اعتبـــارات ايجـــاد مراكـ
 خدمات فناوري كسب و كار

1,0001,000
 

2,0002,000
 

2,1302,130 
 

طرح كمك  اعتبارات ملي
به تكميل و ايجاد تصفيه 

ــه ــالب  خانـ ــاي فاضـ هـ
 شهركهاي صنعتي

6,000 2,000
 

6,400 1,000
 

5,000500 
 

به ايجـاد   اعتبارات كمك
هـا و  زير سـاخت شـهرك  

 نواحي صنعتي
274,342274,342

 
209,662254,300

 
94,644 33,044 23,131 

وضعيت اعتبارات تملـك   
اي اسـتان  دارائي سـرمايه 

 فصل صنعت و معدندر 
 

134,875
  

279,418
 

309,304 7,948 
 

اعتبارات تامين و احـداث  
هاي آب و بـرق  زيرساخت

ــا   ــابرات تـ ــاز و مخـ و گـ
ها و نواحي ورودي شهرك

 صنعتي

35,29210,000
 

31,62018,972
    

صنعتي استاني ها شركت شهرك: مأخذ  

  
 توسعه صنعت استان خوزستاننسبت اعتبار تخيص يافته به اعتبار مصوب در سه برنامه گزيده  -54- 7 جدول

  درصد –
1389 1390 1391  

 100.0 100.0 100.0  اعتبارات ايجاد مراكز خدمات فناوري كسب و كار 
 10.0 15.6 33.3 هاي صنعتيهاي فاضالب شهركخانهاعتبارات ملي طرح كمك به تكميل و ايجاد تصفيه

 34.9 121.3 100.0  ها و نواحي صنعتياعتبارات كمك به ايجاد زير ساخت شهرك
 35.1 118.0 98.6  منبع باال  سهجمع 
  صنعتي استاني ها شركت شهرك: مأخذ
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- 1389-91 -برنامه گزيده توسعه صنعت استان خوزستاندر سه ميزان اعتبار مصوب  -14-7 نمودار  

ريال اردميلي   

  
  ميليارد ريال -در برنامه پنجم توسعه  صنعت، معدن و تجارتهاي توسعه  برنامهتوزيع اعتبار  -55- 7 جدول

 
  واحد

 حجم
  عمليات
  برنامه
  پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج

برنامه زيرساخت هاي صنعتي و
 3,509.3 988.0 878.1 671.6 536.1 435.6    معدني

تكميل و توسعه ايجاد خدمات در 
 شهرك هاي صنعتي

 3,509.3 988.0 878.1 671.6 536.1 435.6 1,829 هكتار

 286.6 83.6 76.7 57.7 45.0 23.5 برنامه ايجاد و توسعه صنايع
 286.6 83.6 76.7 57.7 45.0 23.5 10,000 نفر آموزش و ترويج صنايع دستي

 39.7 12.9 11.5 7.0 5.5 2.6برنامه اكتشاف و راه اندازي معادن

 اكتشاف مواد معدني
كيلومتر 
 مربع

3,051 2.6 5.5 7.0 11.5 12.9 39.7 

 6.9 0.5 0.8 1.3 0.8 3.6 تجهيزات برنامه ساختمان ها و
 6.9 0.5 0.8 1.3 0.8 3.6 6,872متر مربع هاي دولتيتعمير و تجهيز ساختمان

 82.8 0.0 0.0 33.3 23.4 26.1  برنامه تنظيم بازار داخلي
احداث و تكميل انبارهاي مكانيزه 

 گندم
 82.8 0.0 0.0 33.3 23.4 184,13126.1مترمربع

 3,925.2 1,084.9 967.1 771.0 610.7 491.5 جمع
خوزستانبرنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان :مأخذ  
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  توسعه نظارت و حفاظت از محيط زيستمنابع مالي پروگرام  -6- 3-4- 7

 56-7در برنامـه پـنجم توسـع اسـتان در جـدول       هاي محيط زيسـت اسـتان  منابع مالي مورد نياز برنامه
بينـي  ميليارد ريال پيش 6/44معادل اعتباري  1390براي سال پايه شود  مشاهده مي. منعكس شده است

حفاظـت از محـيط   مختلـف  هـاي   نرخ رشد منابع مالي مورد نياز براي برنامهطبق اين جدول   .شده است
بيني شده است درصد در سال پيش 7/33درصد در سال و در مجموع حدود  11و  43، 35زيست حدود 

ه جمع اعتبار  دوره پنجسالاز طرف ديگر . ساله منطقي نخواهد بود 15رشد براي دوره  كه تعميم اين نرخ
ميليارد ريال برآورد شده است كه با توجه به عوامـل متعـددي    566برنامه پنجم توسعه استان نزديك به 

هاي اين دسـتگاه در   روند فعاليتبيني تغيير  پيشكه در برنامه حفاظت محيط زيست استان قرار دارند و 
  .نخواهد بودهاي بعد كافي  به دورهاعتبارات حجم از تعميم اين  ،استان آمايشبرنامه 

كه حفاظت از محيط زيست و توسعه منابع محيط زيست يكي از اركان بسيار مهـم برنامـه   با توجه به اين
و جـدي در  تـر   اين سازمان براي ايفاي نقـش وسـيع  هاي  تجديد نظر در عمليات و برنامه باشدمي آمايش

اسـتان  شـود كـه    ناشـي مـي   ايـن ضـرورت از آنجـا   . بيني شده اسـت  پيش آمايشدر برنامه توسعه استان 
تشريح و مورد تاكيد قرار گرفته است از يـك  هاي پيشين اين مطالعات  خوزستان چنانكه در گزارش فصل

هـا،   ها رودخانه ، مناطق حفاظت شده، تاالبمنابع آب، خاك(ترين منابع زيست محيطي  طرف داراي غني
ديگر با تهديدهاي جدي محيط زيستي روبـرو   است و از طرف ،)...ها، برخورداري از سواحل درياو  درياچه

كشـاورزي و   هـاي   به طـور عمـده فعاليـت   (هاي انسان  اين تهديها به طور عمده در اثر فعاليت. شده است
روي كـرده   و بخشي به دليل عوامل محيطي خارج از كنترل اسـتان  ،)صنعتي و جوامع شهري و روستايي

هايي از محيط زيست استان شامل آلـودگي   موجب آلودگي بخشها  هرصورت برآيند اين فعاليتبه . است
رود دز و در ادمه به خصوص رود كارون از شمال اهواز تا خرمشهر و آبادانٍ، مسأله آلودگي بندر ماهشـهر  

  .قلمروهاي حفاظتي شده استها و  و شادگان و تهديد ساير رودخانه

و منطقـه ماهشـهر و شـادگان و پيشـگيري از      بنابراين حفاظت و تالش براي اصالح آلـودگي رود كـارون  
به معضـل شـديد ماننـد آلـودگي كـارون و همچنـين حفاظـت از        ها  آلودگي و تبديل شدن ساير رودخانه

قلمروهاي حفاظتي استان، به طور قطعي نيازمند حمايت جـدي بـراي تقويـت جايگـاه و نقـش سـازمان       
  .باشد ن سازمان ميهاي اجرايي ايمحيط زيست استان و توسعه وسيع برنامه

گفته، تحول جدي در نقش سازمان حفاظت محيط زيست استان در ارتباط با ايفاي  عالوه بر حمايت پيش
ها  اسـت  مستلزم توسعه تشكيالتي و پرسنلي، توسعه تجهيزات و آزمايشگاهها  وظايف قانوني و توسعه آن

يگـاه ايـن سـازمان بـراي ايفـاي نقـش       جاهمچنـين  . باشد تقويت منابع مالي اين سازمان ميمستلزم كه 
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نظـارت بـر    ،)اندازي واحـدهاي توليـدي  اعطاي موافقت تاسيس و راه(ريزي، اجرا تر در مرحله برنامه جدي
نظارت بر اثرات زيست محيطي جوامـع شـهري و    ،)اعم از كشاورزي و صنعتي(عملكرد واحدهاي توليدي 

  .باشد روستايي بر محيط زيست نيازمند تقويت مي

شـود امـا بـا    مطرح مي آمايشبحث تحول نقش و جايگاه سازمان محيط زيست در فصل هشتم مطالعات 
 آمـايش توجه به نقش مورد انتظار از اين سازمان در ايفاي وظايف قـانوني و نقـش آن در اجـراي برنامـه     

  .رفته استمنابع مالي اين سازمان مورد تجديد قرار گ

  ميليارد ريال -در برنامه پنجم توسعه  محيط زيستهاي توسعه  برنامهتوزيع اعتبار  -56- 7 جدول

 
  واحد

 حجم
 عمليات
  برنامه
 پنجساله

1390 1391 1392 1393 1394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج

114.37105.44436.03 94.77 89.74 31.71ظت از طبيعت و تنوع زيستيابرنامه حف
محيطي،  احداث فضاهاي زيست

 ها گاهنظارت و مديريت زيست
113.27103.44429.53 93.37 88.74 30.71  2,460هزار هكتار

 6.50 2.00 1.10 1.40 1.00 625,0001.00 نفر ساعت ارتقا سطح دانش زيست محيطي
 86.26 27.09 17.65 17.84 17.33 6.35ها و پسماندهابرنامه مديريت آالينده

 3.26 1.09 0.65 0.84 0.33 0.35 3,260 نمونه منابع آب و االينده هااجراي پااليش 
 30.00 6.00 7.00 7.00 7.00 44,7003.00 نمونه پااليش كيفي هواي استان ياجرا

 53.00 20.00 10.00 10.00 10.00 53,0003.00ميليون ريال مديريت پسماندهاي شهري
 43.48 10.02 8.88 10.95 7.05 6.58 ها و تجهيزاتبرنامه ساختمان

 43.48 10.02 8.88 10.95 7.05  43,4756.58ميليون ريال هاي دولتيتعمير و تجهيز ساختمان
142.55565.76 123.56140.90 114.11 44.64 جمع
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ  

  اي و ريلي شبكه جادهمنابع مالي پروگرام توسعه  -7- 3-4- 7

هـا كـه در درون   بابت بخشي از ايـن راه (هاي بين استاني راهدو دسته و بهسازي  هاي احداث اجراي پروژه
بـه   59-7و  58-7هـاي   منـدرج در جـدول  طبق بـرآورد  و درون استاني  )شونداستان خوزستان واقع مي

 15در طـول مـدت    ،)هزار ميليارد ريال 52جمعاٌ نزديك به (هزار ميليارد ريال  32و  20د به حدوترتيب 
سال مبلـغ اعتبـار مـورد نيـاز      20نياز دارد كه در صورت اجرا در طول  ،)هاي فعلي قيمتبه (سال  20تا 

هزار ميليارد ريال نياز خواهد  4/3سال به اعتباري معادل  15و در صورت اجرا در طول  6/2ساالنه حدود 
  . داشت
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ميليـارد   12,800منابع مورد نياز در ايـن برنامـه حـدود    ) 57-7جدول (طبق برنامه پنجم توسعه استان، 
ريال در سال و براي سال آخر برنامه  ميليارد 2,600ريال برآورد شده است كه به طور متوسط نزديك به 

تنهـا  . بسيار نزديك است ساله دستگاه 20تا  15ميليارد ريال است كه با برآورد برنامه  3,700نزديك به 
هـاي بعـد را بسـيار متـورم      درصد در سال است كه ارقام سال 23تفاوت در اعمال نرخ رشد ساالنه حدود 

درصد در سال به قيمت ثابـت سـال پايـه     5در اينجا نيز اعمال رشد اعتبارات با نرخ بنابراين . خواهد كرد
  .رسد مناسب به نظر مي

اي ذكـر   هاي ذيل برنامـه حمـل و نقـل جـاده     جم توسعه استان عنوان طرحشود كه در برنامه پن توجه مي
  .ها توزيع نشده است كل برنامه بين اين طرحشده، اما اعتبارات 

 ميليارد ريال -در برنامه پنجم توسعه  حمل ونقلهاي توسعه  برنامهتوزيع اعتبار  -57- 7 جدول

 
  واحد

 حجم
  عمليات

پنجمبرنامه 
1390  1391 1392 1393 1394  

  جمع
 برنامه

 سالهپنج
 12,811.6 3,693.3 3,007.0 2,484.9 1,610.12,016.2كيلومتر برنامه حمل و نقل جاده اي
             1,710 كيلومتر وستاييرهاي احداث و بهسازي و نوسازي راه

             1,240 كيلومتر  هاي اصلياحداث و بهسازي راه
             1,157 كيلومتر هاي فرعياحداث و بهسازي راه

             20 نقطه خيزرفع نقاط حادثه
 برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ

 .  ها توزيع نشده است ها بين طرح اعتبارات برنامه درون سال •
gh 

استان خوزستان تا افق  بين استانيدار احداث و بهسازي راه هاي اولويتاعتبار مورد نياز پروژه - 58- 7 جدول
  1392سال  -برآورد اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان   -  1404سال 

  عنوان پروژه رديف
طول 
 پروژه 
km)( 

طول پروژه 
در استان 
  خوزستان

  اعتبار مورد
  نياز استان

 )ميليارد ريال(
 980 70 202 احداث جاده بين استاني اللي به اليگودرز 1
 350 25 51 احداث جاده بين استاني ممبين به استان چهار محال و بختياري 2
كهگيلويه و بوير احمد -صيدون   - ملك باغاحداث جاده بين استاني  3  80 40 400 
دهلران -مهران -احداث بزرگراه انديمشك 4  269 40 560 
اهواز  -ايذه  -احداث آزادراه لردگان  5  271 171 13,680 
چذابه -سوسنگرد  -احداث آزادراه اهواز  6  100 100 4,000 

 44619,970 973 جمع
  1392سال  -اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان : مأخذ
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استان خوزستان تا  درون استانيدار احداث و بهسازي راه هاي اولويتاعتبار مورد نياز پروژه -59- 7 جدول
  1392سال  - برآورد اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان  - 1404افق سال 

  عنوان پروژه رديف
  طول
  پروژه
(km) 

  اعتبار مورد
  نياز استان

  )ميليارد ريال(
پل زال -احداث آزادراه انديمشك  1  44 3,600 
اهواز –احداث آزادراه انديمشك  2  150 3,000 
اهواز –احداث آزادراه ايذه  3  50 4,000 
اهواز –بر مسجد سليمان احداث آزادراه ميان 4  90 7,200 
 1,200 37 احداث كمربندي غرب و جنوب غرب اهواز 5
راهي غيزانيهسه -هفتگل  - ملك باغچهار خطه كردن محور  6  80 1,400 
  2,500 220 احداث و بهسازي محور پاشنه زاگرس 7
چذابه –چهار خطه كردن محور اهواز  8  80 950 
رامهرمز –چهار خطه كردن محورخيرآباد  9  130 1,200 
ماهشهر -رامشير -رامهرمز -هفتگل  - ملك باغچهار خطه كردن محور  10  165 1,850 
دزفول –چهار خطه كردن محور شوشتر  11  55 500 
)خليج فارس(ديلم  -چهار خطه كردن محور شلمچه  12  115 2,000 
خرمشهر –چهار خطه كردن محور اهواز  13  105 1,300 
خوردورق –چهار خطه كردن محور دارخوين  14  55 850 

 31,550 1,376 جمع كل
 1392سال  -اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان : مأخذ

پنجم توسعه استان اعتباري براي احداث و توسعه شبكه ريلي ارائـه نشـده اسـت امـا پيشـنهاد      در برنامه 
هاي آن مورد تاييد سند ملي توسعه استان نيـز  دستگاه براي احداث و توسعه شبكه ريلي استان كه پروژه

بـا توجـه بـه    . هزار ميليارد ريال اعتبار نياز دارد 5/59ارائه شده كه سرجمع آن  60-7ياشد در جدول مي
ساله ارائه شده است، معادل سه چهارم اين اعتبار براي  20اينكه اين برنامه براي اجرا در يك دوره زماني 

ها ژه رود بخشي از اين پرواما به هر جهت از آنجا كه انتظار مي. استان منظور شده است آمايشدوره طرح 
منظـور   1404در برنامـه عمليـاتي تـا افـق      هـا گذاري بخش خصوصي احداث شود همـه پـروژه  با سرمايه

   .اند شده

  منابع مالي پروگرام توسعه شبكه بهداشت و سالمت انسان -8- 3-4- 7

   يابـد  درصـد افـزايش مـي    1/12بـا نـرخ رشـد    منابع مالي اين بخش در برنامه پنجم توسعه استان ساالنه 
درصد افـزايش بـه    5، از نرخ 1404سال اين فصل تا افق هاي  در برآورد منابع مالي برنامه) 61-7جدول (

  . استفاده شده است 1392ه هاي ثابت سال پاي قيمت
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استان خوزستان تا افق آهن دردار احداث و بهسازي راه هاي اولويتاعتبار مورد نياز پروژه - 60- 7 جدول
  1392سال - برآورد دستگاه-1404سال

  عنوان پروژه رديف
  طول
  پروژه
km)(  

 پروژه در  طول
استان 
 )(kmخوزستان

  اعتبار مورد
  نياز استان

  )ميليارد يال(
 673,350 367 درود-آبادخرم-آهن انديمشك احداث راه1

2 
خرمشهر و-اهواز-پرسرعت برقي انديمشك آهن احداث راه

 12,300 410 410  ماهشهر - اهواز 

 11,200 280 580 اهواز-رامهرمز- بهبهان- فيروزآباد آهن احداث راه3
 22,500 300 535اهواز-رامهرمز- ذهيا-شهركرددو خطه برقي آهن احداث راه 4
 3,000 100 258 دهلران-مهران-انديمشك آهن احداث راه5
 5,000 250 527 خرمشهر- آبادان-ديلم-بوشهر آهن احداث راه 6
  2,200  110 110 چذابه-شوش آهن احداث راه7

 59,550 2,7871,517 جمع كل
 1392سال-راه آهن استان خوزستان-اداره كل راه و شهرسازي استان خوزستان:مأخذ

 

  ميليارد ريال -هاي توسعه شبكه بهداشت و درمان در برنامه پنجم توسعه  برنامهتوزيع اعتبار  -61- 7 جدول

  واحد 

 حجم
 عمليات
برنامه 
 پنجم

1390 1391 1392 13931394 
  جمع
 برنامه

 سالهپنج

 2,198.0 504.0551.7 323.0360.6458.8 برنامه خدمات بهداشتي
هـاي بهداشـتي، مراكـزاحداث خانـه 

ــهري   ــتي شـ ــتايي و  -بهداشـ روسـ
 هاي بهداشتيپايگاه

 2,198.0 504.0551.7 372,436323.0360.6458.8متر مربع

 26.2 0.0 0.0 1.8 0.9 23.5 برنامه خدمات درماني
 14.3 0.0 0.0 0.4 0.4 13.5 12 پايگاه  هاي پزشكيهاي فوريتاحداث پايگاه
 11.9 0.0 0.0 1.4 0.5 10.0 2,380متر مربع هاي انتقال خوناحداث پايگاه

 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 تجهيزات ها وبرنامه ساختمان
 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3.2 3,150متر مربع دولتي هايتعمير و تجهيز ساختمان

 2,227.4 504.0551.7 349.7361.5460.6  جمع
برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي استان خوزستان:مأخذ  

  )استان آمايشهاي بخشي برنامه  برش(بخشي توسعه استان هاي  تدوين برنامه - 5- 3- 7
  استان خوزستان آمايشتلفيق منابع مالي مورد نياز محورهاي توسعه استان در برنامه 

اسـتان خوزسـتان بـه تفكيـك      آمـايش مورد نياز محورهاي توسـعه در برنامـه    جدول تلفيقي منابع مالي
منضم بـه   و توضيحاتارائه شده  62-7در جدول  هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه استان برنامه هاي  سال
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   .اند ارائه شدهادامه نيز آن در 
  

برآورد منابع مالي مورد نياز محورهاي توسعه در برنامه آمايش استان خوزستان به تفكيك  -62- 7 جدول 
  * ميليارد ريال  -هاي پنجم، ششم و هفتم توسعه استان  برنامه

 
  منابع
 آب

  جهاد
كشاورزي

  منابع
طبيعي

صيد و 
   آبزي
  پروري

  صنعت،
  معدن

جارتتو 

محيط 
زيست

 جاده شبكه
درون  اصلي

 و برون
 استاني

شبكه 
  جاده

فرعي و 
روستايي 

  حمل
و نقل 
 ريلي

بهداشت
 و

 سالمت
انسان

 جمع

)1(  )2( )3( )4(  )5(  )6(  )7( )8( )9( )10( 

1390 1,043 995 379  491 45 1,610 350 4,914 

1391 1,067 1,385 594  611 114 2,016 361 6,148 

1392  1,416 1,799 758 30 771 124 2,485 461 7,843 

1393 1,515 2,078 796 30 825 136 2,604 521 300 484 9,288 

1394 1,621 2,400 836 50 883 170 2,728 546 340 508 10,081 

برنامه 
 39,913 2,163 640 2,288 11,442 588 3,581 3,363110 9,075 6,662  پنجم

1395 1,735 2,520 878 100 944 212 2,858 572 3,500 533 13,852 

1396 1,856 2,646 921 105 1,011 265 2,994 599 3,675 560 14,632 

1397 1,986 2,778 967 110 1,081 292 3,137 627 3,859 588 15,426 

1398 2,125 2,917 1,016 116 1,157 321 3,287 657 4,052 617 16,265 

1399 2,274 3,063 1,067 122 1,238 353 3,444 689 4,254 648 17,152 

برنامه 
 ششم

9,975 13,925 4,849 553 5,431 1,444 15,720 3,144 19,340 2,94677,327 

1400 2,433 3,216 1,120 128 1,325 389 3,608 722 4,467 681 18,088 

1401 2,603 3,377 1,176 134 1,417 428 3,780 756 4,690 715 19,076 

1402 2,785 3,546 1,235 141 1,517 470 3,960 792 4,925 750 20,122 

1403 2,980 3,723 1,297 148 1,623 517 4,149 830 5,171 788 21,226 

1404 3,189 3,909 1,361 155 1,736 569 4,347 869 5,430 827 22,394  
برنامه 
 هفتم

13,99117,772 6,189 705 7,618 2,37319,845 3,969 24,6833,760100,905 

  جمع
سه 
 برنامه

30,62840,771 14,401 1368 16,630 4,405 47,008 9,402 44,6638,870218,146 

 1392سال - برآورد مطالعات آمايش استان: مأخذ 
  .به توضيحات منضم به اين جدول مراجعه فرماييد •

  س
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تلفيق منابع مالي مورد نياز محورهاي توسعه استان در برنامه  62-7جدول توضيحات منضم به 
  1404تا افق سال  آمايش

اعتبارات مطابق ارقام  1392و  1391، 1390هاي  براي سالجدول ارقام مندرج در  ،ها در همه ستون 
 .ه پنجم توسعه استان هستندنامجداول بر

انـد بنـابراين سـتون جمـع      تغييـر يافتـه   آمايشمطالعات طبق برآورد  1394و  1393هاي  ارقام سال 
اسـتان   هاي اين جدول با مقـدار اعتبـارات در برنامـه پـنجم توسـعه      ها و برنامه برنامه پنجم در فصل

 .متفاوت هستند

و فصل منابع آب برنامـه پـنجم توسـعه اسـتان      1392سال از تعميم اعتبارات ، منابع آب ،)1(ستون  
هـاي بعـد    بـراي سـال   ،)1392(درصد در سال به قيمت ثابـت سـال پايـه     7رشد افزايش آن با نرخ 

 اي سـازمان آب منطقـه  اي از اعتبارات  شود كه در اين فصل بخش عمده ميتوجه  .سبه شده استامح
 .شود كه در جدول باال منظور نشده است استان از محل اعتبارات ملي تامين مي

به اجرا  استانكشاورزي جهاد است كه توسط سازمان  اعتبارات فصل كشاورزيبخشي از  ،)2(ستون  
برنامـه  كشـاورزي  فصـل  از  1392سـال  نظيـر  هاي  بخشاز تعميم اعتبارات اين اعتبارات . آيد در مي

 ،)1392(درصد در سال به قيمـت ثابـت سـال پايـه      5پنجم توسعه استان و افزايش آن با نرخ رشد 
تـر شـدن وظـايف ايـن      با توجه بـه گسـترده  ، با اين تفاوت كه سبه شده استاهاي بعد مح براي سال
شـده  اضـافه   درصـد  10دسـتگاه  ايـن   1394استان، به پايه اعتبارات سال  آمايشدر برنامه  دستگاه

 هـاي كشـاورزي   ه كمك به برگـزاري نمايشـگا   هاي گسترش بازار، اين مقدار افزايش براي برنامه. است
ادوات،  ،هـا  گذاران، ارائه نهاده كنندگان، جذب سرمايه براي ارائه مستقيم محصوالت توليدي به مصرف

رزي و مشـابه  هاي كوچك مقياس فرآوري محصوالت كشـاو  آالت كشاورزي و تكنولوژي و ماشينابزار 
هـاي اسـتان تخصـيص يافتـه      براي برپايي در همه شهرسـتان  ،آن كه در فصل ششم ارائه شده است

 .است

و  بخش ديگري از اعتبارات فصل كشاورزي اسـت  كـه توسـط اداره كـل منـابع طبيعـي       ،)3(ستون  
اعتبـارات سـال   هـاي نظيـر از    بخـش  از تعميماين اعتبارات نيز . آيد استان به اجرا در ميآبخيزداري 

درصد در سال به قيمت  5فصل كشاورزي برنامه پنجم توسعه استان و افزايش آن با نرخ رشد  1392
 . سبه شده استاهاي بعد مح براي سال ،)1392(ثابت سال پايه 

. آيد استان به اجرا در مي شيالتكه توسط اداره كل  .بخش شيالت است اعتباراترآورد ب ،)4(ستون  
و بر اساس اطالع از اعتبـار دو سـال اول بـر     1393و  1392هاي وضعيت سال از تعميم اين اعتبارات

و معادل يكصد ميليارد ريال منظور شده است  1395پايه برآورد از سال . نامه پنجم برآورد شده است
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هـاي بعـد    بـراي سـال   ،)1392(درصد در سال به قيمت ثابـت سـال پايـه     5افزايش آن با نرخ رشد 
 . ده استسبه شامح

توسعه در فصل صنعت، معدن و تجارت به طور عمده توسط اداره كل صـنعت،   هاي برنامه ،)5(ستون  
. آيـد  و سازمان صنايع دستي استان به اجرا در مي استاني صنعتي ها معدن و تجارت، شركت شهرك

ن و افـزايش آن  اين فصل از برنامه پنجم توسعه استا 1392اين اعتبارات نيز از تعميم اعتبارات سال 
سـبه شـده   اهـاي بعـد مح   براي سـال  ،)1392(درصد در سال به قيمت ثابت سال پايه  5با نرخ رشد 

هـاي صـنعتي در برنامـه     به عالوه از آنجا كه در فعاليت گسترش بازارهـا و برگـزاري نمايشـگاه    .است
اين فصل براي تـامين  درصد نيز به اعتبارات  2يابد، معادل  استان وظايف اين فصل توسعه مي آمايش

بخش وسـيعي از  امشاهده شد  4-4-3-7به عالوه به طوري كه در بند  .ها اضافه شده است اين هزينه
خـارج از  (سـاير منـابع   هـاي قبـل از    عتبارات تامين شده براي فصل صنعت، معدن و تجارت در سال

ايـن اعتبـارات خـارج از     و فرض بر آن است كه تامينشده است  تامين مي ،)اعتبارات عمراني استاني
 .بودجه استاني مانند قبل ادامه خواهد يافت

سـت اسـتان   يدهد، كه توسط سازمان محيط ز اعتبارات فصل محيط زيست را تشكيل مي ،)6(ستون  
استان از سازمان محيط زيست و گسترده  آمايشبا توجه به انتظارات وسيع برنامه . آيد به اجرا در مي

شدن نقش و وظايف اين سازمان، و با توجه به پايين بودن پايه اعتبارات مصوب اين سازمان در سـال  
بـر اسـاس    1392هـاي ثابـت سـال    ، حداقل دو برابر كردن اعتبارات ايـن سـازمان بـه قيمـت    1392

هـاي  اساس اعتبارات اين فصل براي سال بر اين. باشدتفاهمات حاصل در كارگروه مربوط ضروري مي
 10سـاالنه   1404هاي بعد تا افق سـال  درصد و براي سال 25به طور متوالي ساالنه  1396تا  1394
زمان الزم براي احـراز آمـادگي    1393بديهي است به اين ترتيب سال  .افزايش داده شده است درصد

  .نمايدد را فراهم ميهاي بع براي استفاده از منابع توسعه يافته در سال

اداره دهـد، كـه توسـط     را تشكيل مياي استان  شبكه جاده هاعتبارات توسع ،)8(و ستون  ،)7(ستون  
، هاي بزرگراهي و اصـلي درون و بـرون اسـتاني    براي راه. آيد كل راه و شهرسازي استان به اجرا در مي

بـرآورد  پـروژه  حجـم  و بر اساس تقويم ريالي طول و نـوع   6-4-3-7، به شرح بند اعتبارات مورد نياز
اعتبـارات مـورد نيـاز سـاالنه بـا      . ها برخوردار است كه از دقت باالتري نسبت به ساير برنامهست ا شده

و تعيـين رونـد   معادل مقدار تعيين شده در برنامه پنجم توسـعه اسـتان    1392قراردادن اعتبار سال 
به اين ترتيب نرخ رشد اعتبـارات  . حاصل شده است1404افق سال افزايشي براي حصول سرجمع تا 

باشد كه رونـد منطقـي و    مي 1392هاي ثابت سال  درصد در سال به قيمت 8/4اين برنامه نزديك به 
درصد از اعتبارات مورد نياز در افـق بيسـت سـاله برنامـه      75به اين ترتيب  .دهد معقولي را شكل مي
هاي افق  درصد برنامه 100ساله قرار است به مرحله اجرا درآيد و  20افق اي كه تا  توسعه شبكه جاده
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درصد از كل اعتبارات مورد نيـاز احـداث و توسـعه ايـن دسـته از       2/91و در مجموع حدود (ساله  5
البته الزم به ذكر است به طوري كه در بند بعـد در  . منظور شده استاستان  آمايشدر برنامه  ،)ها راه

هـاي شـبكه    شـود بخـش مهمـي از پـروژه     مشاهده خواهد شد از آنجا كه پيش بيني مياين گزارش 
 91رود بـا تـامين حـدود     گذاري بخش خصوصي به اجرا درآيد، انتظـار مـي   اي از طريق سرمايه جاده

بينـي شـده وارد    هاي پيشاي خللي در انجام تمام پرو درصد از اعتبارات مورد نياز توسعه شبكه جاده
  .نشود

منظـور شـده بـراي    درصـد از اعتبـارات    20، معـادل  اي بر اعتبارات باال، در توسعه شبكه جادهه عالو 
در هر سـال بـراي احـداث و توسـعه     هاي اصلي درون و برون استاني،  گسترش شبكه بزرگراهي و راه

 هـاي فرعـي و روسـتايي    راهاحداث و توسـعه  اعتبار . هاي فرعي و روستايي استان منظور شده است را
توسـعه  اعتبـار  در سـرجمع   در برنامه پنجم توسعه اسـتان  1392 تا  1390هاي  در سالشاره شده، ا

به ترتيب و بعد از آن  1393استان تنها از  آمايشبنابراين در برنامه اي منظور شده است  شبكه جاده
   .شده استگانه منظور جداتفكيك شده و باال 

اعتبارات اين برنامه در واقع از سال . دهد را تشكيل مياستان اعتبارات توسعه شبكه ريلي  ،)9(ستون  
 75 يابد تا سرجمع اعتبار مورد نياز به ميزان نزديك به درصد افزايش مي 5با نرخ رشد ساالنه  1395

رقـم كـل ايـن    . شصت هزار ميليارد ريال مورد نياز توسعه شبكه ريلي استان را تامين نمايددرصد از 
بر اساس تقويم ريالي طول و نوع و حجم پروژه برآورد شده است  6-4-3-7رح بند اعتبارات نيز به ش

اسـتان دو   آمـايش طبق برآورد مطالعـات  . ها برخوردار است كه از دقت باالتري نسبت به ساير برنامه
براي انجام مطالعات پايه بـراي   ،)1394و  1393هاي  سال(مانده برنامه پنجم توسعه استان  سال باقي

ها عمالٌ از ابتداي برنامه ششـم   ه آهن استان سپري خواهد شد و اجراي پروژ ث و توسعه شبكه راهاحدا
، را داشته باشـد  1394ا از سال ه ه روژپصورتي كه دستگاه مجري آمادگي اجراي در . آغاز خواهد شد

در ضـمن   .آهن تعديل خواهد شد و ششم توسعه در زمينه احداث راهبرنامه پنجم ات اعتباربخشي از 
آن است احداث و توسعه شبكه ريلي درصد از اعتبارات  75بيني معادل  توجه مي شود كه دليل پيش

 آمـايش سـال آن در برنامـه    15اين شبكه براي افق بيست ساله تهيه شده است كه كه برنامه توسعه 
اي مطرح شد در مورد شبكه ريلـي   اما همان طور كه در باال در مورد شبكه جاده. گيرد استان قرار مي

گـذاري بخـش خصوصـي بـه اجـرا       از طريق سرمايه ها از پروژهتري  شود بخش مهم پيش بيني مينيز 
 ، شـبكه اين توسعه احداث و درصد از اعتبارات مورد نياز  75 رود با تامين حدود انتظار ميو لذا  درآيد

  .بيني شده وارد نشود هاي پيشخللي در انجام تمام پرو
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 در فصـل  ايـن   1392، از تعميم اعتبارات سـال  اعتبارات فصل بهداشت و سالمت انسان ،)10(ستون  
 ،)1392(درصد در سال به قيمـت ثابـت سـال پايـه      5پنجم توسعه استان و افزايش آن با نرخ رشد 

 . سبه شده استاهاي بعد مح براي سال

 آمـايش هاي شهرستاني برنامـه   برش(توسعه نواحي هاي  تدوين برنامه -7-3-6
  )استان

هـاي بخشـي در سـطح     تبـار برنامـه  عاز جـداول توزيـع حجـم و ا    ،هـاي شهرسـتاني   براي تشـريح برنامـه  
بـه  نقشه، پنج در ها  هرستانشاليه مرز با افزودن تصوير سازمان فضايي استان هاي  و از نقشهها  شهرستان
  :ستفاده شده استشرح زير ا

  با تمركز بر بخش كشاورزي -سازمان فضايي استان در افق طراحي تصوير  -24-7 نقشه

با تمركز بـر بخـش صـنعت و منـاطق ويـژه       -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -25-7 نقشه
  كنترل آاليندگي

هـاي   و كانون،ريلي اي با تمركز بر شبكه جاده -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -26-7 نقشه
  شهري توسعه

  خدمات برتربا تمركز بر  -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -27-7 نقشه

گردشـگري و منـاطق حفاظـت    با تمركز بـر   -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -28-7 نقشه
  شده

هـاي مختلـف اسـتان در     بخـش  ،هـا  تـر از برنامـه شهرسـتان    به عالوه براي حصول يـك دريافـت نزديـك   
  .اند نمايي شده رهايي كه از نظر خواهد گذشت بزرگتصوي

به عنـوان   نقل صنعت و حمل و آبرساني، منابع طبيعي، ،هاي آب و خاك در ادامه برش شهرستاني برنامه
  . شود ارائه مي هاي آمايش داراي برنامه شهرستاني ترين برنامه مهم

برنامه آمايش استان يعنـي محـور حمايـت از    ها در قالب سه محور توسعه در شود كه اين برنامهتوجه مي
هاي توليـدي بـه خصـوص كشـاورزي و صـنعت،      هاي شهري، محور حمايت از توسعه بخشتوسعه كانون

هاي حمل و نقل، در چارچوب حفاظت و توسعه منابع طبيعي و محـيط زيسـت ارائـه    محور توسعه شبكه
  . شوندمي

اما بر  اند مانند بهداشت، گذاري نشده به تفصيل شهرستاني هدفها  ، بعضي از برنامهها مورد ساير برنامه در
  . عمل خواهد شد ها در همه شهرستان شبكه بهداشتي وششپهاي  اساس نرم
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ايـن زيربناهـا بـراي    هاي مخابرات، گاز، آب و برق نيز در جلسات كارگروه زيربنايي متعهـد تـامين    بخش
   .اند شده آمايشنياز توسعه بخش صنعت تا افق طرح پاسخگويي به 

هاي ها و به خصوص در برنامهبرنامه همهعالوه بر اين موارد توجه به اين نكته ضرورت اساسي دارد كه در 
در مـورد  . دهد ها را تشكيل مي توسعه كشاورزي و توسعه صنعت، گسترش بازارها ركن اساسي اين برنامه

مطالعات آمايش استان خوزستان به تفصـيل  گسترش بازارها در متن گزارش حاضر و گزارش فصل ششم 
هـاي كشـاورزي و   نمايـد ايجـاد نمايشـگاه   توضيح داده شده است و در اينجا تنها براي يادآوري اشاره مي

 هاي مختلف سياستي، مـالي و پـولي   فراهم كردن حمايتگذاري بخش خصوصي، سرمايهتشويق  صنعتي،
هـاي  ها، حمايت از گسترش شـركت ي اجراي پروژهگذاري بخش خصوصي، برون سپارجذب سرمايه براي
باشـد كـه بـراي    ، نمودهايي از محور چهارم توسعه در برنامه آمايش اسـتان مـي  "سسرا"مهندسي  –فني 

  .  هاي شهرستاني براي اجتناب از تكرار درج نخواهد شدتمام پهنه استان مصداق دارد و در برش

گسـترش   ريـزي و بيشـتراز آن در بعـد اجرايـي،    ر بعد برنامـه به عالوه حمايت از عدم تمركز جغرافيايي د
زير نظر مقام اسـتانداري بـه    "نظام مديريت توسعه استان"تر ساختن حيطه و توانمندتر كردن و يكپارچه

باشد كه ايـن نيـز بـراي تمـام پهنـه      نمودهايي از محور پنجم توسعه استان مي عنوان مدير توسعه استان
  .  هاي شهرستاني بيان نخواهد شدر برشاستان مصداق دارد و د
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  بخش كشاورزي -برش شهرستاني تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي  -24-7 نقشه
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  بخش صنعت و  -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي برش شهرستاني   -25-7 نقشه
  مناطق ويژه كنترل آاليندگي
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  حمل و نقلشبكه  -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي برش شهرستاني  -26-7 نقشه
  هاي توسعه شهري و كانون 
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   خدمات برتر -تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي برش شهرستاني  -27-7 نقشه
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   –برش شهرستاني تصوير سازمان فضايي استان در افق طراحي   -28-7 نقشه
  گردشگري و مناطق حفاظت شده

  
  

  

  

  
  



ريزياحي و برنامهطر 202.7
  

  هباوي، كارون و حميديهاي اهواز،  ريزي شامل شهرستان برنامه 1منطقه  -1- 3-6- 7

از . اجتماعي در استان برخوردار است -با مركزيت شهر اهواز از باالترين سطح توسعه اقتصادياين منطقه 
 ،ز نظـر ترتيـب تخصـص   اامـا  نظر تخصص در هر سه زمينه خدمات، صنعت و كشاورزي پيشـرفته اسـت   

   .شود صنعتي محسوب مي -خدماتي 

از . استان، شهرستان اهواز در باالترين سطح سلسله مراتب خدمات برتر استان قـرار دارد  آمايشدر برنامه 
سـطح سـوم   (نظر آموزش عالي در سطح يكم و از نظر خدمات ارجاع به پزشك در باالترين سطح ارجـاع  

منطقـه   8گاهي نيـز مراكـز    از نظر سلسله مراتب الگوي سكونت. جاي گرفته است) معادل باالترين سطح
درون ايـن منطقـه نيـز    در . شـوند  ريزي استان، به عنوان مراكز ناحيه، به شهر اهواز متصل مي ديگر برنامه

بـه عنـوان مركـز    ) هاي حميديه، كارون و باوي به ترتيب مركز شهرستان(شهر و مالثاني  حميديه، شيرين
  .منظومه به شهر اهواز متصل هستند

تشـخيص داده   "زيـاد "نيز آن  ظرفيت توسعه دامي و دقرار دار كز اراضي زير كشت آبيردر ميك منطقه 
مطالعـاتي  هـاي   نين برنامهاجرا و همچدست  و موجود هاي آبرساني بر اين اساس توسعه شبكه. شده است

از اركـان  نيـز   توسعه بخش زراعت و دامپـروري و  استبيني شده  آن تا افق طرح پيشبراي توسعه بيشتر 
  . باشد مياين منطقه رزي در كشاوهاي توسعه  برنامه

قرار دارد و ) شامل كارون و حميديه(ستان اهواز هاي زير كشت آبي اين منطقه در شهر بخش عمده زمين
كشت آبي، كشت عمـده  . شهرستان باوي حدود يك پنجم اراضي زير كشت آبي منطقه را در اختيار دارد

  .درصد است 83در حال حاضر حدود اين منطقه و سهم آن از كل اراضي زير كشت  دهد را تشكيل مي

هزار هكتار اراضي زير كشت  461حدود . داردزيادي ير كشت اين منطقه از نظر خاك قابليت توسعه زاراضي 
هـزار هكتـار    47قابليت افزايشي به ميزان حدود انجام اقدامات اصالحي و تامين آب حال حاضر، با منطقه در 

هكتار در  47,000(اين مقدار قابليت توسعه اراضي . هزاز هكتار قابل توسعه است 508تا دارد، به عبارت ديگر 
در صـورت  و  دهـد  مـي راتشـكيل  كل قابليت توسعه اراضي زير كشت استان از درصد  20، حدود )اين منطقه

 91بـه  وضـعيت فعلـي،   درصـد در   83از نيز  كشت آبيداراي قابليت سهم اراضي  ،استفاده از كل اين قابليت
 .باشد منعكس مي 63- 7در جدول  اراضي توسعهقابليت جزئيات بيشتر  .درصد خواهد رسيد

در مقابـل حـدود   . شبكه آبياري جاي توسعه بسيار بيشتري دارد ،در اين منطقه در مقايسه با منابع خاك
بجـز  (بـرداري  هاي آبرساني در دست بهرههزار هكتار اراضي زير كشت منطقه در حال حاضر، شبكه 461

هكتـار اراضـي    رهزا 508هزار هكتار وسعت دارد و در مقابل  58نزديك به ) طرح موجود و توسعه نيشكر
هزار هكتـار از   215حدود  آمايشهاي آبرساني در افق طرح ، شبكه)در صورت توسعه اراضي(قابل كشت 
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طور كه در جاهـاي  انبنابراين هم. را پوشش خواهند داد) شامل طرح موجود و توسعه نيشكر(اين اراضي 
هاي پيشين بيان شده است استان خوزستان و در اينجا بـه عنـوان    مختلف اين گزارش و در گزارش فصل

هاي آبرساني منـابع خـاك بيشـتري را در    نمونه اين منطقه قابليت آن را دارد كه در صورت توسعه شبكه
زئيـات بيشـتري از برنامـه توسـعه     ج 3-7و تصوير  64-7جدول . بخش كشاورزي مورد استفاده قرار دهد

  .دهد در اين منطقه را نشان مي 1404شبكه آبرساني تا افق 

  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -63- 7 جدول
  هكتار - ريزي برنامه 1در منطقه 

  استان جمعمنطقه جمع باوي اهواز

 وضعيت فعلي
 528,646 79,569 7,637 71,932  ديم
 1,681,426 381,495 75,703 305,792  آبي

2,210,072  461,064 83,340 377,724  جمع

  قابليت
 400,836 44,126 3,909 40,217 ديم
2,047,288 464,363 96,418 367,945  آبي

2,448,124 508,489 100,327 408,162  جمع

 قابليت تغيير
 127,810- 35,443- 3,728- 31,715- ديم
 365,862 82,868 20,714 62,153  آبي

 238,052 47,425 16,987 30,438  جمع

 درصد -زير كشت آبي سهم زمين
 76.1 82.7 90.8 81.0 وضعيت فعلي

  83.6 91.3 96.1 90.1 قابليت
 زيركشت در سطح قابليت افزايش

 رصدد - منطقه/ هرستان ش
جمع ديم و 

 آبي
8.1 20.4 10.3 10.8 

 - افزايش در استان سهم از قابليت
 رصدد

 100.0 22.6 5.7  17.0  آبي
 100.0 19.9 7.1 12.8 كل

 
  هكتار - به تفكيك منطقه و شهرستان-1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهب -64- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
  توسعه  مطالعاتي  اجرا

 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 184,041 148,523 36,322 86,573 25,629 35,518  اهواز
 30,847 7,781 4,725 3,056  23,066  باوي

 214,888 156,304 41,047 89,629 25,629 58,584  1 جمع منطقه
1,180,028  864,889 116,965 463,532 284,391  315,140 استانجمع

 18.2 18.1 35.1 19.3 9.0 18.6 درصد - سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ
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هاي مورد توجـه   ترين برنامه حفظ و توسعه منابع طبيعي در راستاي هدف توسعه پايدار يكي ديگر از مهم
مـنعكس شـده    65-7در جـدول   1بيني شده براي اجرا در منطقـه   عمليات پيش. استان است آمايشدر 

شـود، يكسـان   هاي حفاظت منـابع طبيعـي انجـام مـي    نوع عملياتي كه در برنامهشود كه  توجه مي. است
ندي وجود ندارد، حجـم  بنيستند، با اين حال نظر به اينكه شاخص ديگري به جز مالك هزينه براي جمع

شهرسـتان  بـه   / كـه گويـاي نيـاز نسـبي منطقـه     شود  بيان مي هاي مختلف در اين منطقهعمليات برنامه
هـاي   هاي نظير كه در مورد سـاير منطقـه  شود كه اين جدول و جدولتوجه مي. باشدعمليات مختلف مي

 30-7شـده از جـدول   جـدا  قـه  منط/شهرسـتان هـاي   شبـر ريزي براي اين موضوع ارائه خواهد شد برنامه
  .آمده است 4-3-1-3-7باشند كه در بند  مي

هزار  167بسيار قابل توجه است و بيشتر از  1حجم عمليات توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري در منطقه 
اين منطقـه در حـال حاضـر    ) آبي و ديم(درصد اراضي زير كشت  36معادل با  تاين وسع. باشد هكتار مي

درصـد از   3/5و  رصد از عمليـات توسـعه منـابع طبيعـي و آبخيـزداري اسـتان خوزسـتان       د 11 .باشد مي
شـود   مشاهده مـي  65-7با توجه به جدول . خواهد شدمنطقه انجام اين در بيني شده  گذاري پيش سرمايه

درصـد و سـهم شهرسـتان بـاوي      92حـدود   )مل كارون و حميديهاش(كه حجم عمليات شهرستان اهواز 
شـود  شده مشاهده مي چنانكه در جدول ياد. دهد درصد حجم عمليات اين منطقه را تشكيل مي 8حدود 

هاي مهمترين فعاليت روان هاي شن و تثبيت زدايي بيابانو  مراتع ها و جنگل حمايت از حفاظت وعمليات 
/ هـا   اين حجم عمليات نماينده نسـبي اهميـت شهرسـتان   نكته آخر اينكه . دهداين منطقه را تشكيل مي

گفته شده است اين حجم از عمليات تنها براي  4-3-1-3-7چنانكه در بند باشند و  ها مي مناطق و برنامه
  .ادامه خواهند يافت 1404هاي بعد تا افق  اند و همين عمليات در سال يك دوره پنجساله طراحي شده

ديگر اين طرف  اما از . باشد پروري و داراي امكان بالقوه توسعه آن مي ليت آبزياين منطقه برخوردار از فعا
هـاي   توسعه با دو مساله ديگر روبرو است، نخست مسـاله آلـودگي رود كـارون از نظـر سـالمتي فـرآورده      

شيالت اين منطقه براي تغذيه انسان و دوم اثر توسعه آبزي پروري بر دبي رودخانـه كـه در بنـد بعـد در     
اي  پـروري رودخانـه   بنابراين توسعه آبزي. خرمشهر بيشتر به آن اشاره خواهد شد–رتباط با منطقه آبادانا

از نظر سالمت محصوالت براي (در اين منطقه با نظارت معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي استان 
    .شود و سازمان شيالت توصيه مي) از نظر دبي آب( اي و سازمان آب منطقه )تغذيه

شهرستان اهواز در منطقه ويژه كنترل آلودگي قرار دارد و در حالي كـه در بخـش صـنعت، توسـعه انـواع      
باشـد،   مطالعـات آمـايش مـي    تأييدصنايع برتر تا صنايع عمومي براي اين منطقه پيش بيني شده و مورد 

ان كـه هـم اكنـون دچـار     در اين شهرست يستزكننده محيط  نگراني از توسعه و ايجاد صنايع جديد آلوده
  . انواع آلودگي محيط زيستي است وجود دارد
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  استاني به تفكيك شهرستان  گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه -65- 7 جدول
  1در منطقه 

آبخيزداري
عمليات(

)ايسازه

آبخيزداري
عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
و توسعه
فضاي سبز

حفاظت و
حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

 زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي روان شن
 جمع

  هكتار - حجم عمليات
153,700 21,800 130,0000 1,900 0 0)ميديهحشامل كارون و ( اهواز
 13,490 1,100 0  12,000 390 0 0 باوي

167,190 22,900 0 14,2000 2,290 0 0  جمع منطقه
درصد -گذاري  سهم سرمايه

 4.4 19.2 0 4.6 5.4 0 0)شامل كارون و حميديه( اهواز
 0.9 3.8 0 1.5 0.9 0 0 باوي

 5.3 23 0 6.1 6.3 0 0  جمع منطقه
 1392سال  –اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان : مأخذ

حمايـت از توسـعه   ) اهواز، كارون، حميديه و باوي(ريزي  برنامه 1براي منطقه ، آمايشاز ديدگاه مطالعات 
گري دقيـق،   ، صنايع جانبي نيشكر، قطعه سازي مدرن، فوالد آلياژي، ريخته)خرما و نيشكر( صنايع غذايي

آالت و لـوازم كشـاورزي، صـنايع بـرق و الكترونيـك،      سازي و توليد قطعات خودرو، ساخت ماشين ماشين
 صنايع عمومي كارگـاهي و  صنايع بازيافت ،ي صنعتي با فناوري برترهاكاالساخت ساير پزشكي و اپتيكي، 
  .پيشنهاد شده است

صـنايع  (صنايع باالدسـتي نفـت و گـاز     ،اجبار براي توليدخيز بودن اين منطقه و  به عالوه با توجه به نفت
 جديد صنايع آاليندهايجاد هرگونه ، اما چنانكه گفته شده است اجتناب ناپذير خواهد بود )توليدمرحله 

و بـه  منطقـه  در ايـن  دستي شيميايي و پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفـت و گـاز     باالدستي و پايين
   .يد اين مطالعات نمي باشدحدوده ويژه كنترل آلودگي مورد تايدر مخصوص 

ناحيـه صـنعتي    3و شـهرك   5با توجه به صنايع موجود و وضعيت هاي صنعتي،  عه فعاليتدر زمينه توس
خواهـد  فعاليت اصلي در زمينه توسعه صنعت از ديدگاه بخش عمـومي عبـارت   دو موجود در اين منطقه، 

گـذاران بـراي    هـا و نـواحي صـنعتي و جـذب سـرمايه      هاي شـهرك  زيرساختكردن  تكميل و آمادهبود از 
  . ها واحدهاي توليدي در اين سامانهدر  مناسبهاي  گذاري در رشته سرمايه

شـود در   مشـاهده مـي   66-7در جـدول  . گذاري مشكل چنداني ندارد از نقطه نظر جذب سرمايه 1منطقه 
هـاي صـنعتي ايـن منطقـه فعـال       در ناحيـه  واحد صـنعتي  13و ها  واحد صنعتي در شهرك 417مجموع 

شهرك  4شهرك صنعتي اين منطقه  5از تعداد  .اند ايجاد كردهشغل  110و  6,638هستند كه به ترتيب 
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شود  مشاهده مي 67-7در جدول  همچنين. فعال شده و يك شهرك هنوز به مرحله فعاليت نرسيده است
ناحيه صنعتي اين منطقه تنها يك ناحيه فعال شده و دو ناحيه ديگر هنوز بـه مرحلـه فعاليـت     3از تعداد 
   .ستنرسيده ا

در دو جدول ياد شده منعكس اسـت   آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، خدمات اينترنتموجود تسهيالت 
جزيي از خدمات زيربنايي مورد نيـاز ايـن   ، )كه با رنگ طوسي مشخص شده است(ها  و تامين اين كسري

  . ا قرار دارده براي كل استان در برنامه توسعه اين سامانه آمايشتا افق طرح  ها است كه سامانه

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

     .  باشد استان مي اي صنعتيه وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك

 ريزي  برنامه صنعتي منطقه يكم يها شهركو نياز توسعه زيرساخت در وضع موجود  -66-7 جدول 

 نام
هرستانش 

  نام 
 شهرك
صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 برق آبزمين

 گاز
شهري

تلفن
 ثابت

مقدار
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 زاهوا
 

 1,573 137 15 20 1 1 1 1 1 1 1 1اهواز
 2,641 140 15 105 1 1 1 1 1 1 1 2اهواز
 1,651 75 40 95 1 1 1 1 1 1 1 3اهواز
 773 65 2.5 14 1 1 1 1 1 1 1 4اهواز
 1 0 1 5اهواز
 6,638 417 72.5 234 4 4 4 4 5 4 5 جمع

   1392سال  –خوزستان صنعتي استان  يها شركت شهرك: مأخذ

  
 ريزي برنامه صنعتي منطقه يكموضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي  -67- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 گازبرقآب
شهري

تلفن
 ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
حدوا   

 تعداد
 اشتغال

 اهواز
 

 110 13 2 27 1 1 1 1 1 1 شلنگ آباد
 1شهرشيرين 
 2 5 1 1 1 1 1 مالشيه
 110 13 4 32 2 2 2 2 1 3  جمع

 1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ
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كـاهش تنگناهـاي ظرفيـت    ) 1(در برنامه آمايش استان، احداث و توسعه مسيرهاي مشخصي با توجه به 
. پيش بيني و طراحي شده اسـت مختلف حمايت از توسعه مناطق ) 3(تسهيل دسترسي و ) 2(اي و  جاده

گيرنـد كـه در   ها قرار ميريزي و هريك از شهرستانهاي برنامه بخشي از اين مسيرها در هر يك از منطقه
هـر  اي  ادهشـود كـه قطعـات جـ    هاي شهرستاني بايد مورد اشاره قرار بگيرند، با اين وجود توجه مـي برش

است معناي واقعـي خـود را    كه در برنامه بخشي توضيح داده شدهتري شهرستان در چارچوب مسير وسيع
  .يابندمي

و فرودگـاه   المللـي  بـين  رودگـاه فشهرستان اهواز با برخورداري از منطقه و  ،هاي حمل و نقل از نظر شبكه
و ريلـي  اي  بـاالترين سـطح شـبكه جـاده    ز است، با برخورداري ادر دست احداث كه المللي آن  جديد بين

در حـالي كـه از بيشـترين سـهم آزادراه و بزرگـراه در سـطح اسـتان        ، قرار دارد ياستان در وضعيت خاص
از به خصوص  در آينده نزديك با توجه به روند منطقي افزايش حجم و وزن جابجايي كاال ،برخوردار است

چهـا محـال و بختيـاري،    هـاي   در ارتباط بـا اسـتان  (اهواز و در شرق ال شم -جنوب در محور  ،بندر امام
و با توجه اين اساس بر . اي خواهد شد دچار مشكل كمبود ظرفيت جاده) اصفهان و كهگيلويه و بويراحمد

هاي استان با مركز استان و حجم ترافيكي كه از توسعه حمل و نقل بـا  به ضرورت ارتباط ساير شهرستان
آهـن  قطعات جـاده و راه احداث و توسعه  اي و ريلي استان روي خواهد كرد،جادهها در شبكه ساير استان
ها به شرح ذكر شـده در برنامـه بخشـي    بندي پروژهبر اساس اولويت(در برنامه آمايش استان  به شرح زير
  :قرار دارد) حمل و نقل

 تكميل كنار گذر اهواز،  -

 سه راهي مشراگه،  –محور اهواز توسعه  -

شمال از بندر امام به اهواز و از بندر آبادان و خرمشهر به اهـواز و ادامـه آن    -توسعه محور جنوب  -
 ،از اهواز به انديمشك

بندر امام به اهواز و از بندر آبادان و خرمشهر بـه اهـواز و ادامـه    برقي كردن خط آهن ه و طدو خ  -
  ،سند ملي توسعه استانهماهنگ با آن از اهواز به انديمشك 

   ،اصفهان و فارس، بختياريهاي چهارمحال و  احداث خط آهن از اهواز به سمت استان -

در زمينه گردشگري، دو محور شماره يك و شماره سه گردشگري استان، از جنوب به شمال و از اهواز به 
و توسـعه شـبكه راه در ايـن منطقـه در      درگـذ  مياين شهرستان و مركز آن مناطق مرزي غرب استان از 

  .ت تسهيل گردشگري قرار خواهد گرفتخدم
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 استان خوزستان 1منطقه  آمايشبرش شهرستاني برنامه  -3-7 تصوير

   خرمشهرو  آبادانهاي  ريزي شامل شهرستان برنامه 2منطقه  - 2- 3-6- 7

از نظـر  . برخـوردار اسـت   اجتماعي - اقتصادياين منطقه با مركزيت شهر آبادان از سطح بااليي از توسعه 
   .دنشو صنعتي محسوب مي -ترتيب تخصص، هر دو شهرستان آبادان و خرمشهر خدماتي 
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قرار دارد )  پس از اهواز(از نظر مطالعات آمايش، شهر آبادان در سلسله مراتب خدمات برتر در سطح دوم 
از نظر سلسله مراتب الگوي . جاي دارد و از نظر آموزش عالي و خدمات ارجاع به پزشك نيز در سطح دوم

گاهي شهر آبادان به عنوان مركز منطقه و مركز ناحيه عمل خواهد كرد و خرمشهر به عنوان مركز  سكونت
بخش شمالي شهرستان خرمشهر از اراضي زيـر كشـت آبـي قابـل      .شود منظومه به شهر آبادان متصل مي

ر، بـه بخـش قابـل تـوجهي از ايـن اراضـي آبرسـاني        توجهي برخوردار است و طرح موجود و توسعه نيشك
هـاي   امـا نخلسـتان  . آبادان به طور عمومي از اراضي قابل كشت آبي برخوردار نيسـت  شهرستان. نمايد مي

  .باشند قابل توجه مياين منطقه در آبادان و خرمشهر  شهرستان

از كـل اراضـي زيـر     به علت بارش كم و گرماي هوا كشت آبي كشت عمده اين منطقـه اسـت و سـهم آن   
 18و  56به ترتيـب حـدود   خرمشهر و آبادان هاي  شهرستان. درصد است 87كشت در حال حاضر حدود 

اراضـي از نظـر خـاك قابليـت     ايـن  . دنزير كشت آبي اين منطقه را در اختيار دار هايهزار هكتار از زمين
حاضر، با انجام اقدامات اصالحي  منطقه در حالآبي هزار هكتار اراضي زير كشت  75حدود  .دندارتوسعه 

هكتـار قابـل    هزار 91ا هزار هكتار دارد، به عبارت ديگر ت 16 و تامين آب قابليت افزايشي به ميزان حدود
 4/4 حـدود ، )هكتـار در ايـن منطقـه    16,000( كشـت آبـي   اين مقدار قابليت توسعه اراضي. توسعه است

سهم  ،در صورت استفاده از كل اين قابليت .باشد ن مياستاآبي درصد كل قابليت توسعه اراضي زير كشت 
. درصـد خواهـد رسـيد    100در وضعيت فعلي، به  درصد 87نزديك اراضي داراي قابليت كشت آبي نيز از 
  .باشد منعكس مي 68-7جزئيات بيشتر اين توسعه در جدول 

هاي آبرساني در دسـت  هزار هكتار اراضي زير كشت آبي منطقه در حال حاضر، شبكه 75در مقابل حدود 
 91هزار هكتار وسـعت دارد و در مقابـل    6تنها نزديك به ) بجز طرح موجود و توسعه نيشكر(برداري  بهره

 هـزار هكتـار   58حـدو د   آمـايش هاي آبرساني در افق طرح هزار هكتار اراضي داراي قابليت كشت، شبكه
 باشدقابل توجهي مي اهند داد كه توسعهاز اين اراضي را پوشش خو )شامل طرح موجود و توسعه نيشكر(

در بخش كشـاورزي  توان  ميمنابع خاك بيشتري را ، هاي آبرسانيشبكهبيشتر توسعه و در همين حال با 
جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افق  4-7و تصوير  69-7جدول . دادمورد استفاده قرار 

   .دهددر اين منطقه را نشان مي 1404

ايـن منطقـه در   در مقابل . هاي آبادان و خرمشهر ضعيف برآورد شده است ظرفيت توسعه دامي شهرستان
پروري است و امكان بالقوه توسعه شيالت و صـنايع جـانبي    حال حاضر برخوردار از فعاليت شيالت و آبزي

 و اقدامات الزم  رسيمساله آلودگي رود كارون، ضرورت بردر همين حال آن نيز در اين منطقه باال هست، 
براي كنترل و كاهش آلودگي محيط زيست در اين منطقه به طور كلـي و حصـول اطمينـان از سـالمتي     

پـروري بـر    اين مسايل به اختصار شامل اثر منفي توسعه آبزي. نمايد آور مي را الزامآن  شيالتهاي  فرآورده
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آب دريـا بـه رودخانـه و    شـوري  تسـري  دبي رودخانه و كـاهش حجـم آب ورودي بـه دريـا و در نتيجـه      
. باشد اي آن مي و مساله آلودگي آب از نظر تجميع سموم در بدن آبزيان و سالمت تغذيه هاي مجاور زمين

  .به اين موضوع باز خواهيم گشت آمايشلذا در گزارش فصل هشتم مطالعات 

  
  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان-68- 7 جدول

  هكتار –ريزي برنامه 2 منطقهدر  
  استان جمعمنطقه جمع خرمشهر آبادان

 وضعيت فعلي
 528,646 10924 10,924 0  ديم
 1,681,426 75106 56,363 18,743  آبي

 2,210,072 86030 67,287 18,743  جمع

  قابليت
 400,836 0 0 0 ديم
 2,047,288 91268 68,742 22,525  آبي

 2,448,124 91268 68,742 22,525  جمع

 قابليت تغيير
 127,810- 10924- 10,924- 0 ديم
 365,862 16162 12,379 3,783  آبي

 238,052 5,238 1,455 3,783  جمع

 76.1 87.3 83.8 100.0وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 100.0 100.0 100.0 قابليت

  سطح زيركشت در قابليت افزايش
 درصد منطقه/ شهرستان 

جمع ديم و 
 آبي

20.2 2.2  6.1 10.8 

 -افزايش در استان سهم از قابليت
 درصد

 100.0 4.4 3.4 1.0  آبي
 100.0 2.2 0.6 1.6 كل

 يلكل
  هكتار -  شهرستانمنطقه و به تفكيك  - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -69- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 24,774  18,382 9,721 8,661 6,392  آبادان
 33,720 33,720 26,192  7,528 خرمشهر

 58,494 52,102 26,192 9,721 16,189 6,392  2جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532 284,391 315,140 جمع استان

 5.0 6.0 22.4 2.1 5.7 2.0 درصد - سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ
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 درصد از عمليات توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان خوزستان 6/2، برنامه پنجساله طراحي شدهدر 
حجم عمليات توسعه منـابع  . شودانجام مي 2در منطقه بيني شده آن  گذاري پيش درصد از سرمايه 7/1و 

درصـد   44عـادل  م تاين وسعكه  باشد هزار هكتار مي 38طبيعي و آبخيزداري در اين منطقه  نزديك به 
 70-7حجـم ايـن عمليـات در جـدول      .باشد اين منطقه در حال حاضر مي) آبي و ديم(اراضي زير كشت 

درصد و سهم شهرستان خرمشهر حدود  78جم عمليات شهرستان آبادان حشود  آمده است و مشاهده مي
شود عمليـات  ميجدول مشاهده اين چنانكه در و  دهد درصد حجم عمليات اين منطقه را تشكيل مي 22

هـاي ايـن   كاري و توسعه فضـاي سـبز مهمتـرين فعاليـت     ها و مراتع و جنگل حفاظت و حمايت از جنگل
  . دهد منطقه را تشكيل مي

 تأييدبراي اين منطقه در بخش صنعت، توسعه انواع صنايع برتر تا صنايع عمومي پيش بيني شده و مورد 
، نگرانـي از توسـعه و ايجـاد صـنايع جديـد      1اننـد منطقـه   اما در اينجـا نيـز م  باشد،  مطالعات آمايش مي

ت در ايـن  يسـ زكننـده محـيط    وجود دارد زيرا از يك طرف انواع صـنايع آلـوده   يستزكننده محيط  آلوده
اي و دريـايي   پروري رودخانه اين منطقه داراي ظرفيت توسعه آبزيمنطقه مستقر هستند و از طرف ديگر 

بر اين اساس در اين منطقه نيز مطالعات آمايش ايجاد صنايع و باشد  زش ميهاي با ار زياد داراي نخلستان
  . نمايد فت و گاز و شيميايي و پتروشيمي جديد را توصيه نميباال دستي و پايين دستي ن

  
  استاني به تفكيك شهرستان گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه -70- 7 جدول

  2در منطقه  

 آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

حفاظت و
حمايت از
ها  جنگل
 و

 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي  شن
 روان

 جمع

  حجم عمليات
 29,635 1,235  0 28,000 400 0 0 آبادان

 8,312 562 0 7,000 750 0 0 خرمشهر
37,947  1,797 0 35,000 1,150 0 0 جمع منطقه
  گذاري سهم سرمايه

 0.9 3.8 0  1.8 0.8 0 0 آبادان
 0.8 1.9 0 1.8 2 0 0 خرمشهر

 1.7 5.7 0 3.6 2.8 0 0 جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ
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  :شده است پيشنهاد، صنايع زير آمايشاز ديدگاه مطالعات ) آبادان و خرمشهر(ريزي  برنامه 2منطقه براي 

، توليد فلزات اساسي، فوالد آلياژي، قطعه سازي بـراي صـنايع نفـت و گـاز،     )خرما، شيالت(صنايع غذايي 
الكتريكـي خـانگي،    كشتي سازي و صنايع وابسته، صنايع مونتاژ، صنايع بـرق و الكترونيـك، توليـد لـوازم    

امـا   صنايع عمومي كارگاهيو  صنايع بازيافت، ي صنعتي با فناوري برترهاكاالساخت ساير  صنايع اپتيك،
چنانكه گفته شده است به علت تراكم واحدهاي صنعتي از نـوع صـنايع آالينـده و آلـودگي محـيط ايـن       
منطقه، ايجاد هرگونه صنايع آالينده باال دستي و پايين دسـتي شـيميايي و پتروشـيمي و صـنايع پـايين      

  .دستي نفت و گاز مورد تائيد اين مطالعات نمي باشد

شـود در   مشـاهده مـي   72-7و  71-7 هاي در جدول. استناحيه صنعتي  2شهرك و  5اين منطقه داراي 
هاي صنعتي اين منطقـه فعـال    در ناحيه واحد صنعتي ها و تنها يك واحد صنعتي در شهرك 184مجموع 

  .اند ايجاد كردهشغل  21و  5,381هستند كه به ترتيب 

شهرك صنايع دريايي و (ديگر  شهرك 2 در شهرك فعال شده و 3شهرك صنعتي اين منطقه  5از تعداد 
 2همچنـين از تعـداد   . است رسيدهنبرداري  به بهرهواحدي هنوز  )شيالت آبادان و شهرك صنعتي شلمچه

هنوز به  )ناحيه صنايع دريايي خرمشهر(دوم ناحيه صنعتي اين منطقه تنها يك ناحيه فعال شده و ناحيه 
  .مرحله فعاليت نرسيده است

، با رنگ طوسي مشـخص شـده   تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابتري هاي ياد شده كسدر جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه است و تامين اين تسهيالت 

  . ها قرار دارد در برنامه توسعه اين سامانهاين منطقه براي  آمايش

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهي و كيفي عالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كم
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

به عنوان  .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك
بـه  تنهـا يـك واحـد صـنعتي      1391شود در ناحيه صنعتي شهداي آبادان تا پايان سال مثال مشاهده مي

  .است برداري رسيده بهره

و هر دو شهر آبادان و  المللي بين رودگاهفبا برخورداري از آبادان  شهرستان ،هاي حمل و نقل از نظر شبكه
خرمشهر با برخورداري از بندر و شبكه بزرگراهي از وضعيت نسبي بسيار خوبي در سطح استان قرار دارند 

  . تري برخوردار خواهند شد ريلي تا افق آمايش از وضعيت مناسباي و  و با توجه به توسعه شبكه جاده

احـداث و توسـعه قطعـات     ي،برنامـه بخشـ  ا در هـ بندي پروژهدر چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت
  .بيني شده استبه طور مشخص براي اين منطقه در برنامه آمايش استان پيشزير اي و ريلي جاده
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 به اهواز،خرمشهر  -اي آبادان توسعه شبكه جاده -

 به اهواز،خرمشهر  -آبادانآهن دو خطه و برقي كردن راه -

ين دو شهرستان به سمت بندر امام خميني و هنـديجان  احداث و توسعه بزرگراه خليج فارس از ا -
 و در ادامه به سمت بوشهر،

 احداث خط آهن جديد در همين مسير بزرگراه خليج فارس،  -

  به سمت عراق  شلمچه -خرمشهر توسعه جاده  -

در زمينه گردشگري، اين منطقه و شهرهاي آبادان و خرمشهر ابتداي محور شماره يك گردشگري اسـتان  
و توسعه شبكه حمل و نقل در اين منطقه در خدمت تسهيل گردشگري قـرار خواهـد   دهند  تشكيل ميرا 

  .گرفت
 ريزي برنامه 2صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -71- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  شهرك
  صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري
داراي
 گازبرقآبزمين

شهري
 تلفن
 ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر
ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
 واحد

 تعداد
 اشتغال

 آبادان
 

 2,982 105 33 100 1 1 1 1 1 1 1 آبادان
 237 27 1 20 1 1 1 1 1 1 1  2آبادان

صنايع دريايي
   10    1  1 1 1 شيالت آبادان

 خرمشهر
 1 1 شلمچه

 2,162 52 30 113 1 1 1 1 1 1 1 خرمشهر
 5,381 184 74 233 3 3 4 3 5 4 5 جمع

 1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ
 

 ريزي برنامه 2صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي -72- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري
داراي
 برق  آبزمين

 گاز
شهري

تلفن
ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر
ثانيه

 برق
تامين 
شده
مگاوات

 تعداد
 واحد

 تعداد
 اشتغال

 21 1 1 10 1 1 1 1 1 1 شهدا آبادان

صنايع دريايي  خرمشهر
 خرمشهر

1           
 21 1 1 10 1 1 1 1 1 2  جمع
 1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ
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هـاي بنـدر ماهشـهر، هنـديجان و      ريزي شامل شهرستان برنامه 3منطقه  -7-3-6-3
  شادگان

از نظـر ترتيـب   . اين منطقه با مركزيت شهر بندر ماهشهر در سـطح بـااليي از توسـعه صـنعتي قـرار دارد     
در گـزارش فصـل ششـم    (تخصص، شهرستان بندر ماهشهر به شـدت صـنعتي و سـپس خـدماتي اسـت      

بندر ماهشهر و اميديـه سـهم اشـتعال      شد كه در سطح استان تنها در دو شهرستانمطالعات آمايش ذكر 
 بـرعكس در شهرسـتان هنـديجان و   ). بخش صنعت از دو بخش ديگر، كشاورزي و خدمات بيشـتر اسـت  

رجوع كنيد بـه گـزارش   (شادگان سهم اشتغال بخش صنعت  از دو گروه كشاورزي و خدماتي كمتر است 
  ). فصل ششم مطالعات آمايش استان

)  پس از اهـواز (بندر ماهشهر در سلسله مراتب خدمات برتر در سطح دوم  در مطالعات آمايش استان، شهر
از نظر آموزش عالي در سطح دوم و از نظر خدمات ارجاع بـه پزشـك نيـز در سـطح دوم جـاي      . قرار دارد

گاهي بندر ماهشهر به عنوان مركز منطقه و مركـز ناحيـه عمـل     از نظر سلسله مراتب الگوي سكونت. دارد
شهرهاي هنديجان و شادگان به عنوان مركز شهرستان و مركز منظومـه بـه بنـدر ماهشـهر     خواهد كرد و 

  .شود متصل مي

هـاي  ستان شـادگان قـرار دارد و شهرسـتان   هاي زير كشت آبي در شهر درصد از زمين 49در اين منطقه 
را طقـه  هاي زير كشت آبي اين من درصد زمين 27و  23بندر ماهشهر و هنديجان هريك به ترتيب حدود 

به علت بارش كم و گرماي محيط، كشت آبي كشت عمده اين منطقه است و سهم آن از . در اختيار دارند
اراضي زير كشـت ايـن منطقـه از نظـر خـاك      . درصد است 90كل اراضي زير كشت در حال حاضر حدود 

انجام اقـدامات   هزار هكتار اراضي زير كشت آبي منطقه در حال حاضر، با 275حدود . قابليت توسعه دارد
 هـزار  315هزار هكتار دارد، به عبارت ديگـر تـا    40اصالحي و تامين آب قابليت افزايشي به ميزان حدود 

 11، حـدود  )هكتـار در ايـن منطقـه   هـزار   40(اين مقدار قابليت توسعه اراضـي  . هكتار قابل توسعه است
صورت استفاده از كـل ايـن قابليـت     در .باشد درصد كل قابليت توسعه اراضي زير كشت آبي در استان مي

درصد خواهد  97درصد در وضعيت فعلي، به حدود  90سهم اراضي داراي قابليت كشت آبي نيز از حدود 
ظرفيـت  از نظـر توسـعه دامپـروري،     .باشد منعكس مي 73-7جزئيات بيشتر اين توسعه در جدول . رسيد

  .است برآورد شدهشادگان متوسط و  و براي شهرستان ماهشهر "كم"توسعه شهرستان هنديجان 

هـزار   274در مقابـل حـدود   .  در مقايسه با منابع خاك شبكه آبياري جاي توسـعه بسـيار بيشـتري دارد   
 19برداري نزديك به هاي آبرساني در دست بهرههكتار اراضي زير كشت آبي منطقه در حال حاضر، شبكه

هـاي  ابل كشـت در صـورت توسـعه اراضـي، شـبكه     هزار هكتار ق 315هزار هكتار وسعت دارد و در مقابل 
طور بنابراين همان. هزار هكتار از اين اراضي را پوشش خواهند داد 70حدود  آمايشآبرساني در افق طرح 
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هاي پيشين بيان شده اسـت اسـتان خوزسـتان و در    كه در جاهاي مختلف اين گزارش و در گزارش فصل
هاي آبرساني منـابع خـاك   آن را دارد كه در صورت توسعه شبكهاينجا به عنوان نمونه اين منطقه قابليت 

جزئيـات بيشـتري از    5-7و تصـوير   74-7بيشتري را  در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار دهد جدول 
   .دهددر اين منطقه را نشان مي 1404برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افق 

  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -73- 7 جدول
  هكتار–زييربرنامه3منطقهدر

 استان جمعمنطقه جمع  شادگان هنديجانبندرماهشهر

 وضعيت فعلي
 528,646 33,914 7,693 5,577 20,644  ديم
1,681,426 274,439 134,509 76,365 63,565  آبي

2,210,072 308,353 142,202 81,942 84,209  جمع

  قابليت
 400,836 9,696 1,792 1,375  6,530 ديم
2,047,288 314,801 140,482 96,609 77,710  آبي

2,448,124 324,497 142,274 97,984 84,239  جمع

 قابليت تغيير
127,810- 24,218- 5,901- 4,202- 14,114- ديم
 365,862 40,363 5,974 20,244 14,145  آبي

 238,052 16,145 72 16042 30  جمع

 76.1 89.0 94.6 93.2 75.5وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 97.0 98.7 98.6 92.2 قابليت

سطح زيركشت  قابليت افزايش
 درصد منطقه/ شهرستان  در

جمع ديم و 
 آبي

0.0 19.6 0.1 5.2 10.8 

افزايش در  سهم از قابليت
 رصدد -استان

 100.0 11.0 1.6 5.5 3.9  آبي

 100.0 6.8 0.0  6.7 0.0 كل

 تن
 هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -74- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

  9,723 9,046 9,046 677 بندرماهشهر
 46,170 42,261 40 42,221  3,909 هنديجان
 14,197 14,197 شادگان

 70,090 51,307 0 9,086 42,221 18,783  3جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532 284,391 315,140 جمع استان

 5.9 5.9 0.0 2.0 14.8 6.0 درصد –سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ
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. شـود انجـام مـي   2درصد از عمليات توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان خوزسـتان در منطقـه    6/2
كـه   باشـد  هزار هكتار مـي  38اين منطقه  نزديك به حجم عمليات توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري در 

  .باشد اين منطقه در حال حاضر مي) آبي و ديم(درصد اراضي زير كشت  44معادل  تاين وسع

درصـد از عمليـات توسـعه منـابع طبيعـي و       1/7 آمايشدر قالب برنامه  ،در برنامه پنجساله طراحي شده
اين . شودانجام مي 3منطقه در بيني شده  گذاري پيش يهدرصد از سرما 6/5و آبخيزداري استان خوزستان 

درصـد اراضـي زيـر كشـت      3/34ل معاد تاين وسعكه  باشد هزار هكتار مي106حجم عمليات نزديك به 
مشاهده مي شـود  كـه حجـم عمليـات      75-7در جدول  .باشد اين منطقه در حال حاضر مي) آبي و ديم(

درصـد   20و  23درصد و سهم شهرستان هنديجان و شادگان به ترتيب نزديك به  57شهرستان ماهشهر 
شـود عمليـات حفاظـت و    چنانكه در اين جدول مشاهده مي. دهد حجم عمليات اين منطقه را تشكيل مي

هـاي  هاي روان مهمترين فعاليـت  و تثبيت شن زدايي ها و مراتع و پس از آن برنامه بيابان حمايت از جنگل
  . دهد اين منطقه را تشكيل مي

ترين پايه اقتصـادي   دهد و شيالت مهم ترين مركز صيادي منطقه را تشكيل مي شهرستان هنديجان بزرگ
با توسعه صنايع وابسته بـه ايـن فعاليـت و گسـترش بازارهـا از آن       آمايشدر برنامه . اين شهرستان است
هر دو شهرستان بندر ماهشهر و به خصوص شهرستان هنديجان داري پتانسيل باالي . حمايت خواهد شد

شهرسـتان شـادگان نيـز داراي پتانسـيل توسـعه      . باشـند  مي آبزي پروري در كنار رودخانه و صيد دريايي
پروري در هر دو شهرستان بندر ماهشهر و شـادگان بـا   با اين وجود آبزي. باشدمي ايپروري رودخانهآبزي

تسـري  پروري بر دبي رودخانه و كاهش حجـم آب ورودي بـه دريـا و در نتيجـه      توسعه آبزياثرات منفي 
و مساله آلودگي آب از نظر تجميع سموم در بدن آبزيـان و   هاي مجاور آب دريا به رودخانه و زمينشوري 

لـذا  . در صيد دريايي نيز شهرستان ماهشهر با آلودگي محـيط روبـرو اسـت   . باشد اي آن مي مت تغذيهسال
پروري در اين دو شهرستان بايد منوط به اقدامات الزم براي كنترل و كاهش آلودگي محـيط  توسعه آبزي

با نظارت  تطقهشيالت اين مهاي  زيست در اين منطقه به طور كلي و حصول اطمينان از سالمتي فرآورده
اي معاونت غذا و داروي دانشگاه علوم پزشكي استان و از نظر منابع آب نيازمند تاييد سـازمان آب منطقـه  

  .به اين موضوع باز خواهيم گشت آمايشدر گزارش فصل هشتم مطالعات  .خواهد بود

حمـل  دهد و  بخش صنعتي شهرستان بندر ماهشهر را تشكيل ميرين ت صنايع شيميايي و پتروشيمي مهم
ترين زيربخش خدمات است كه به همراه فعاليت صنعتي زمينه رشـد   و نقل كاال از بندر امام خميني مهم

  .فراهم كرده استدر اين شهرستان خدمات را 

صنايع پيشـنهادي  ترين  ارتباط با بخش كشاورزي صنايع غذايي و صنايع شيالت مهمدر برنامه آمايش در 
مـورد  ايـن شهرسـتان   در شهرك صنعتي شـيالت  ايجاد براي شهرستان هنديجان است و به همين دليل 
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براي شهرستان شادگان نيز صنايع غـذايي بـا توجـه بـه گسـتره فعاليـت       . باشد تائيد مطالعات آمايش مي
اين منطقه پيشنهاد شـده  به عالوه ساير صنايع نيز براي . كشاورزي در اين شهرستان پيشنهاد شده است

، نگراني از توسعه و ايجـاد صـنايع   1اما در اينجا نيز مانند منطقه باشد،  مطالعات آمايش مي تأييدو مورد 
ت در يسـ كننـده محـيط ز   وجود دارد زيرا از يك طرف انواع صنايع آلوده يستزكننده محيط  جديد آلوده

داراي اراضي قابل كشت آبي قابـل توجـه و    گانشهرستان شادهستند و از طرف ديگر اين منطقه مستقر 
بر اين اساس در اين منطقه نيز مطالعات آمـايش  باشد و  اي مي پروري رودخانه داراي ظرفيت توسعه آبزي

  . نمايد ايجاد صنايع باال دستي و پايين دستي نفت و گاز و شيميايي و پتروشيمي جديد را توصيه نمي

  استاني به تفكيك شهرستان گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه -75- 7 جدول
  3در منطقه  

 آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

 حفاظت و
 حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

روانهاي  شن
 جمع

  حجم عمليات
 60,860 2,180 0 58,000 680 0 0 ماهشهر

 23,960 2,840 400 18,000 730 420 1,570 هنديجان
 21,085 720 0 20,000 365 0 0 شادگان

 105,905 5,740 400 96,000 1,775 420 1,570  جمع منطقه
 گذاري سرمايهسهم

 1.9 7.7 0 4.5 1.9 0 0 بندرماهشهر
 3.1 9.6 2.1 3.2 1.7 2.2 1.7 هنديجان
 0.6 1.9 0 1.6 0.9 0 0 شادگان

 5.6 19.2 2.1 9.3 4.5 2.2 1.7 جمع منطقه
1392سال  –اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان : مأخذ

شـيميايي و  ال حاضـر شهرسـتان بنـدر ماهشـهر بـه قطـب صـنايع        حـ با توجه به آنكه در از سوي ديگر 
پتروشيمي تبديل شده است و اين شهرستان از نظر محيط زيست در وضعيت دشواري قرار گرفتـه اسـت   
مطالعات آمايش پيشنهاد كرده است از احداث واحدهاي جديـد صـنايع شـيميايي و پتروشـيمي آالينـده      

بـا  كـرده اسـت   پيشـنهاد   آمايشمطالعات  در مقابل. محيط زيست در اين شهرستان ممانعت به عمل آيد
فاقد قابليت اصالح بـراي تبـديل بـه اراضـي كشـاورزي در شـرق و غـرب شـهر         هاي  توجه به وجود زمين

هنديجان، در عمق خشكي و دور از دريا و دور از رودخانه زهـره، سـايت مناسـبي بـراي احـداث صـنايع       
وجه بـه وضـع موجـود و    سايت و صنايع مستقر در آن، با تدر اين صورت اين . در نظر گرفته شودآالينده 
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برخوردار خواهند بود، ضمن اي  شبكه جادهو از امكانات آب، برق، گاز هاي زيربنايي  بكهبرنامه گسترش ش
آنكه با احداث بزرگراه و شبكه ريلي خليج فارس كه از مسير بندر آبادان و خرمشـهر بـه بنـدر ماهشـهر،     

، امكانات حمل و نقلي ايـن  نمايد بور ميعريبي از همين دو مكان تقو  شود هنديجان، به بوشهر متصل مي
از مزاياي ديگر اين سايت نزديـك بـودن آن بـه    . شددو سايت از بهبود قابل توجهي نيز برخوردار خواهد 

نايع صـ واري بـا ايـن   جو استفاده از مزاياي هم، قطب صنايع شيميايي و پتروشيمي منطقهيعني ماهشهر، 
  .باشد مي

از ديـدگاه مطالعـات   ) بنـدر ماهشـهر، هنـديجان و شـادگان    (ريزي  برنامه 3 براي منطقهطور مشخص به 
  :شده است پيشنهاد، صنايع زير آمايش

، صنايع ساختماني، قطعه سازي براي صنايع نفت و گاز، كشـتي سـازي و صـنايع    )شيالت(صنايع غذايي 
، بـراي همـه   كارگـاهي وابسته، صنايع برق و الكترونيك صنايع اپتيك، صـنايع بازيافـت، صـنايع عمـومي     

تنها براي شهرستان  ،)باالدستي، پايين دستي(پتروشيمي و شيميايي صنايع هاي اين منطقه و شهرستان
  .آمايشدر دو سايت پيشنهادي توسط مطالعات  هنديجان

چنانكه گفته شده است به علت تراكم واحدهاي صنعتي از نوع صنايع آالينده و آلـودگي محـيط منطقـه    
ماهشهر،  ايجاد هرگونه صنايع آالينده جديد باال دستي و پـايين دسـتي شـيميايي و پتروشـيمي و     بندر 

  .صنايع پايين دستي نفت و گاز در شهرستان بندر ماهشهر مورد تائيد اين مطالعات نمي باشد

 شـود  مشـاهده مـي   77-7و  76-7 هاي در جدول. باشد ناحيه صنعتي مي 3شهرك و  4اين منطقه داراي 
بـه  هـا   شـهرك ايـن  واحـد صـنعتي در    54در مجمـوع   و چهار شهرك صنعتي اين منطقه فعال شـده  هر

در سه و  شود در شهرك هنديجان تنها يك واحد مستقر شده استاما مشاهده مي. اندبرداري رسيده بهره
  .است سيدهنربرداري  به بهرهناحيه صنعتي اين منطقه هيچ واحدي هنوز 

و تر اين منطقه تنها ناحيه صـنعتي ايجـاد شـده اسـت     ايشود در مناطق حاشيهميدر اينجا نيز مشاهده 
ها كمتر است و به همين دليل هنوز هـيچ واحـدي فرصـت    پيشرفت تامين تسهيالت زيربنايي اين سامانه

نمايـد نسـبت بـه    اي ايجـاب مـي  هاي بين منطقـه رويكرد كاهش عدم تعادل. استقرار در آنها نيافته است
  .استان اهتمام ورزيده شود آمايشگذاران به آنها در برنامه ها و جذب سرمايهين سامانهتكميل ا

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه 

  . ها قرار دارد براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه مايشآ
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گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

   .باشد استان مي هاي صنعتي مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهركوظايف 
  ريزي برنامه 3صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -76- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 برق آبزمين

 گاز
شهري

تلفن
ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر
ثانيه

 برق
تامين 
شده
مگاوات

 تعداد
 واحد

 تعداد
 اشتغال

 ماهشهر
 

امام  بندر
 خميني

1 1 1 1 1 
 

1 70 7 3 182 

 630 39 10 90 1 1 1 1 1 1 1 ماهشهربندر 
 225 11 10 100 1 1 1 1 1 1 1 شادگان شادگان

 5 1 6 10 1 1 1 1 1 هنديجان  هنديجان
1,042 54 33 270 3 2 4 4 4 4 4  جمع
 1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ
 

  ريزي برنامه 3صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي -77- 7 جدول

 نام
شهرستان 

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 گازبرقآبزمين

شهري
تلفن
ثابت

  مقدار 
  آب

ليتر بر ثانيه

 برق
تامين شده
 مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 2 1 1 1 بعثت ماهشهر
 7 13 1 1 1 1 1 دارخوين شادگان

 1هنديجان هنديجان
 9 13 2 2 1 3 جمع
  1392سال  –صنعتي استان خوزستان ي ها شركت شهرك: مأخذ

از بزرگـراه و  بندر ماهشـهر و هنـديجان    شهرستانهر دو  ،هاي حمل و نقل از نظر شبكه آمايشدر برنامه 
استان نيز از بندر  شمال در شرق -جنوب مند خواهند شد، ضمن آنكه بزرگراه  آهن خليج فارس بهره خط
  .سمت رامشير و رامهرمز از شهرستان بندر ماهشهر عبور خواهد كردهر به شماه

و فرودگـاه   آهـن  بنـدر ماهشـهر از بزرگـراه، خـط     شهرستان ،هاي حمل و نقل در حال حاضر از نظر شبكه
باشد و شهرستان هنديجان از طريق جاده اصلي از يك طرف به بندر ماهشهر و از طرف ديگر مند ميبهره

  .  به گناوه و بوشهر ارتباط دارد
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احـداث و توسـعه قطعـات     ي،برنامـه بخشـ  هـا در  بندي پروژهدر چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت
  .بيني شده استمايش استان پيشبه طور مشخص براي اين منطقه در برنامه آزير اي و ريلي جاده
 ندر ماهشهر به اهواز،اي ب توسعه شبكه جاده -

 ندر ماهشهر به اهواز،بآهن دو خطه و برقي كردن راه -

 شوند،  مند ميكه هر سه شهرستان اين منطقه از آن بهره ،بزرگراه خليج فارسبخش وسيعي از حداث ا - 

هر سه شهرسـتان ايـن منطقـه از آن     كهخط آهن بزرگراه خليج فارس، از بخش وسيعي احداث  -
 ،شوندمند ميبهره

استان از بندر ماهشهر به سمت رامشير و رامهرمـز، كـه    شمال در شرق -جنوب احداث بزرگراه   -
 ،بخش كوچكي از آن در شهرستان بندر ماهشهر واقع خواهد شد

ان شـادگان  خرمشهر بـه اهـواز كـه بخشـي از آن شهرسـت      –و ريلي آبادان  اي توسعه شبكه جاده -
 .گذرد مي

 - شوش - انديمشك  - دزفولهاي  ريزي شامل شهرستان برنامه 4منطقه  -4- 3-6- 7
  گتوند - شوشتر

ترين اراضي داراي قابليـت   با برخورداري از منابع سرشار آب و گستردهاين منطقه با مركزيت شهر دزفول 
  . دهد را تشكيل مي ترين منطقه كشاورزي استان كشت آبي، بزرگ

دزفـول  . شهر دزفول از نظر آموزش عالي و خدمات ارجاع به پزشك در سطح دوم پس از اهـواز قـرار دارد  
ديمشـك مركـز اصـلي    و به صورت تاريخي نيز همراه بـا ان دهد اين منطقه را تشكيل ميهر شترين  بزرگ

فـول بـه   گـاهي شـهر دز  در الگوي سلسله مراتبـي سـكونت   آمايشطبق مطالعات . مبادالت آن بوده است
 -انديمشـك   -شود و داخـل ايـن منطقـه شـهرهاي دزفـول     عنوان مركز ناحيه به مركز استان متصل مي

  .گتوند به عنوان مركز منظومه به آن متصل هستند -شوشتر -شوش

در روند عدم تمركز در درون استان شهرستان دزفول اهميت بيشتري يافتـه اسـت، بـه عنـوان مثـال در      
نمايـد و  اي همسان با شهر اهواز عمل ميشهر دزفول به عنوان يك مركز در رده درماني -بهداشتيشبكه 

اين همساني در تعيين رئيس دانشگاه علـوم  . شوندهاي همين منطقه به شهر دزفول متصل مي شهرستان
همسـان رئـيس دانشـگاه    (پزشكي در دزفـول   وزير بهداشت، درمان و آموزشپزشكي دزفول و قائم مقام 

 آمـايش اين روند عدم تمركز با پيشنهادهاي حاصـل از مطالعـات   . قابل مشاهده است) اهوازعلوم پزشكي 
هـا قـبال   گونه روندهاي عدم تمركز براي افزايش كارآيي و كاهش هزينهباشد و ايناستان بسيار همسو مي

   .توصيه شده است
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 استان خوزستان 3برنامه آمايش منطقهبرش شهرستاني-5-7تصوير

زيـر  هـاي   درصـد از زمـين   5/30هزار هكتار، يا معـادل   513در حال حاضر اين منطقه در مجموع حدود 
كشت آبي استان را در اختيار دارد كه از نظر وسعت، يكپارچگي و كيفيـت در سـطح اسـتان و حتـي در     

نابع در مجموع يكي از مناطق با ثبات از نظر توان به علت برخورداري از اين م. سطح كشور بي نظير است
در گزارش فصل سوم مشاهده شد شهرستان دزفول از نظر شاخص توانمنـدي  . باشد نگهداري جمعيت مي
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هاي شوش و شوشتر در پهنه متوسـط  در پهنه بسيار قوي، شهرستان انديمشك در پهنه قوي و شهرستان
  .اندتهو شهرستان گتوند در پهنه ضعيف قرار گرف

با نگاهي به نقشه توزيع اراضي زير كشت آبي در اين منطقه همسويي كامل اين دو متغير به راحتي قابـل  
مندتر هم از وسعت اراضي كشت آبي بيشـتر و هـم از    هاي بهرهمشاهده است، به اين ترتيب كه شهرستان

هـاي زيـر كشـت ديـم     نسبت باالتر مساحت زير كشت آبي به كل مساحت شهرستان يا به نسـبت زمـين  
كشـاورزي هسـتند و در    -فول و انديمشك از نظر تخصـص خـدماتي   زدهاي  شهرستانبرخوردار هستند  

و گتونـد از نظـر    شـوش هـاي   شهرستان .نمايند نتيجه در نقش بازار اصلي براي مناطق پيراموني عمل مي
ه كشـت و صـنعت از   به دليل واحدهاي گستردهستند و شهرستان شوشتر  خدماتي -كشاورزي تخصص 

  . آيدبه حساب مي صنعتي در سطح استان -كشاورزي تنها شهرستان نظر تخصص، 

شوش و پس از آن در شهرسـتان شوشـتر    ستانهاي زير كشت آبي اين منطقه در شهر بخش عمده زمين
آبي هاي دزفول، انديمشك و گتوند در مجموع نزديك به يك سوم اراضي زير كشت قرار دارد و شهرستان

منـد از بـارش   هرچند در اين منطقه كه از منـاطق شـمالي اسـتان و بهـره    . اين منطقه را در اختيار دارند
باشد، كشت ديم در كنار كشت آبي رواج دارد ولي كشت آبي، كشت عمده اين منطقـه اسـت و سـهم     مي

شـوش در  اين نسـبت بـراي شهرسـتان    . درصد است 80آن از كل اراضي زير كشت در حال حاضر حدود 
. درصد اسـت  53درصد و براي شهرستان انديمشك در سطح حداقل و حدود  94سطح حداكثر و معادل 

اين منطقه به علت شرايط مناسب برخورداري از آب تقريباً از حداكثر اراضي قابل كشـت اسـتفاده كـرده    
 ده اسـت كـه  هـزار هكتـار بـرآورد شـ     52نزديك به است و مجموع پتانسيل افزايش اراضي زير كشت آن 

بنابراين با انجـام عمليـات اصـالحي و انتقـال     . باشددرصد اراضي زير كشت فعلي اين منطقه مي 8حدود 
تـا  هزار هكتار در وضعيت فعلـي   639از مقدار ) اعم از آبي و ديم(اراضي قابل كشت اين منطقه ، كل آب

در ايـن   هكتـار هـزار   51(اضـي  هرچند اين مقدار قابليـت توسـعه ار  . هزار هكتار قابل افزايش است 691
باشد اما به علت وسعت ايـن منطقـه و   درصد مساحت اراضي زير كشت فعلي استان مي 8، حدود )منطقه

درصد كـل قابليـت توسـعه     22باال بودن سهم اراضي قابل كشت در آن، اين مقدار پتانسيل توسعه حدود 
اده از كل اين قابليت سهم اراضـي داراي  دهد كه در صورت استفاراضي زير كشت در استان را تشكيل مي

جزئيـات بيشـتر ايـن    . درصـد خواهـد رسـيد    82درصد در وضعيت فعلي، به  80قابليت كشت آبي نيز از 
  .باشد منعكس مي 78-7توسعه در جدول 

تر از مناطق ديگر در اين منطقه وسعت و نسبت اراضي زير شبكه آبياري در مقايسه با منابع خاك مناسب
هاي آبرساني هزار هكتار اراضي زير كشت منطقه در حال حاضر، شبكه 639در مقابل حدود . ستاستان ا

هزار  50هزار هكتار و اراضي طرح موجود و توسعه نيشكر نزديك به  152برداري نزديك به در دست بهره
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آبرسـاني  هـاي  هزاز هكتار قابل كشت در صورت توسعه اراضي، شبكه 691هكتار وسعت دارد و در مقابل 
هـا  هزار هكتار از اين اراضي را پوشش خواهند داد كه از باالترين نسـبت  428حدود  آمايشدر افق طرح 

باشـد در  كه اين منطقه قطب كشاورزي استان ميدر همين حال با توجه به اين. باشددر سطح استان مي
. كشـاورزي افـزايش خواهـد يافـت    هاي آبرساني، راندمان مصرف آب و راندمان توليد صورت توسعه شبكه

در اين منطقـه   1404جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افق  6-7و تصوير  79-7جدول 
  .دهدرا نشان مي

ظرفيت توليـدات دامـي شهرسـتان    . دهد هاي دامپروري استان را نيز تشكيل مي اين منطقه يكي از قطب
 "كـم "و گتوند  "متوسط"، انديمشك "زياد"ي شوش و شوشتر ها ، براي شهرستان"بسيار زياد"دزفول 

  .برآورد شده است
  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -78- 7 جدول

  هكتار –زيير برنامه 4در منطقه 

 گتوند شوشتر شوش انديمشك دزفول  
  جمع
 منطقه

  جمع
  استان

 وضعيت فعلي
 19,585126,318528,646 13,99634432 28,17130,133  ديم
219,87013480640,645512,7471,681,426 82,94934,477  آبي

233,867169,23860,230639,0652,210,072 111,12064,610  جمع

  قابليت
 15,23127,82715,536122,011400,836 26,76836,649 ديم
569,0082,047,288 249,935152,11846,764 85,40434,788  آبي

265,166179,94462,300691,0192,448,124 112,17271,437  جمع

 قابليت تغيير
127,810- 4,306- 4,049- 6,605- 1,235 6,517 1,403- ديم
 365,862 56,261 30,06417,3126,120 311 2,455  آبي

 51,955238,052 31,29910,7062,070 6,827 1,052  جمع

زير كشت  سهم زمين
  آبي

وضعيت 
 فعلي

74.6 53.4 94.0 79.7 67.5 80.2 76.1 

  83.6 82.3 75.1 84.5 94.3 48.7 76.1 قابليت
سطح  قابليت افزايش

/ زيركشت درشهرستان 
 درصد منطقه

جمع ديم و
 آبي

0.9 10.6 13.4 6.3 3.4 8.1 10.8 

افزايش  سهم از قابليت
 درصد استاندر

 100.0 15.4 1.7 4.7 8.2 0.1 0.7  آبي
 100.0 21.8 0.9 4.5 13.1 2.9 0.4 كل

هزار هكتـار از اراضـي ايـن     403برنامه توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان، حدود آمايش، برنامه در 
درصـد از   29باشـد و   مي د از كل عمليات استاندرص 27 حدوداين عمليات  كهدهد  ميپوشش را منطقه 
از نظر مقايسه، حجم اين عمليـات معـادل   . بيني شده اين برنامه را جذب خواهد نمود گذاري پيش سرمايه
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درصـد از حجـم ايـن     27بـيش از   . درصد بيش از كل مساحت اراضي زير كشت ايـن منطقـه اسـت    35
و انديمشـك بـه   هاي شوش، گتوند، شوشتر  شود و سهم شهرستان عمليات در شهرستان دزفول انجام مي

چنانكـه در  .  دهـد  از حجم عمليات اين منطقه را تشـكيل مـي  درصد  7/12و  18، 20، 5/21ترتيب برابر 
اي  هـا و مراتـع و عمليـات سـازه     شـود عمليـات حفاظـت و حمايـت از جنگـل     مشاهده مـي  80-7جدول 

  . دهد هاي اين منطقه را تشكيل مي مهمترين فعاليتآبخيزداري 
 

  هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -79- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 72,544 17,412 450 16,962 55,132 دزفول
 29,077 12,635 12,635 16,443 انديمشك

 183,612 125,702 10,720 70,361 44,621 57,910 شوش
 101,572 101,108 20,277 13,323 67,507 464 شوشتر
 41,408 18,625 18,279 346 22,783  گتوند

 428,213 275,482 49,726 113,627 112,128 152,732  4جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532  284,391  315,140 جمع استان

 36.3 31.9 42.5 24.5 39.4 48.5درصد -سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
   1392–اي استان خوزستانبرپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات :مأخذ

از شود بخش صنعت در اين منطقه رونق چنـداني نيافتـه اسـت و     مشاهده ميها  بر اساس ساختار فعاليت
، سهم اشـتغال بخـش صـنعت در    )، صنعت و خدمات اقتصاديكشاورزي(برگزيده اشتغال  بين سه بخش 

درصد است، در حالي كـه سـهم اشـتغال بخـش كشـاورزي و خـدمات        22اين منطقه در مجموع برابر با 
به اين دليل انواع صنايع و به خصوص صنايع فـرآوري   .باشد ميدرصد  36و  41اقتصادي به ترتيب حدود 

به عالوه انواع ديگر صنايع براي تكميل . محصوالت كشاورزي و دامي براي اين منطقه پيشنهاد شده است
  .توسعه صنعتي اين منطقه پيشنهاد شده است
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  استاني به تفكيك شهرستان گذاري آبخيزداري و سهم از سرمايهحجم و نوع عمليات -80- 7 جدول
 4در منطقه

 آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

حفاظت و
حمايت از
ها  جنگل
 و

 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي  شن
 روان

 جمع

  حجم عمليات
 111,470 0 1,240 92,000 3,700 1,330 13,200 دزفول

 51,150 0 860 32,000 3,750 1,240 13,300 انديمشك
 86,730 5,570 1,140 70,000 920 750 8,350 شوش
 73,050 0 1,240 56,000 1,960 700 13,150  شوشتر
 81,385 0 985 65,000 1,240 760 13,400 گتوند

 403,785 5,570 5,465 315,000 11,570 4,780 61,400جمع منطقه
 گذاري سهم سرمايه

 6.4 0 6.7 8.4 9.2 6.7 7.1 دزفول
 6.3 0 5.2 6 9.9 7 7 انديمشك

 6.5 19.2 5.8 3.2 2.3 5.4 4.6 شوش
 5.3 0 6.7 4.7 4.9 6.1 7.3 شوشتر
 4.5 0 5 3.8 2.9 6.4 6.4 گتوند

 29 19.2 29.4 26.1 29.2 31.6 32.4جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

ايـن منطقـه قطـب توليـدات     هاي پيشين اين مطالعات ذكـر شـده اسـت،     طور كه در گزارش فصل همان
صـيانت ايـن منطقـه از    بنـابراين  . گذرنـد  هاي استان از آن مي ترين رودخانه كشاورزي استان است و مهم

. هاي محيط زيست نه تنها در خدمت اين منطقه بلكه در خدمت مناطق پايين دست خواهـد بـود   آلودگي
ها و در پايين دست تر با فاضالب  با تاسف رودخانه كارون از همين سرمنشا توسط زهكش كشت و صنعت

آب رود كارون اهواز بسيار آلوده شده است به طوري كه با ادامه اين روند ارزش حياتي واحدهاي صنعتي 
بـراي جلـوگيري از وخامـت    لـذا   .پذير نخواهد بـود  از دست خواهد رفت و ضرر و زيان ناشي از آن جبران

بيشتر اين شرايط، در مطالعات آمايش پيشنهاد شـده اسـت از ايجـاد هرگونـه صـنايع پيشـين و پسـين        
   .شيميايي، پتروشيمي و نفت و گاز جديد در اين منطقه ممانعت به عمل آيد

از ديـدگاه  ) گتونـد  -شوشـتر  -شـوش  -انديمشـك   -دزفـول (ريزي  برنامه 4به طور مشخص براي منطقه 
  :شده است پيشنهاد، صنايع زير آمايشمطالعات 

صنايع جانبي نيشكر، انواع صنايع تبديلي كشاورزي، صنايع معدني و سـاختماني، صـنايع فلـزي، صـنايع     
قطعـات كارخانـه اي و نيروگـاهي، توليـد قطعـات خـودرو،       توليد نوين با فناوري برتر، برق و الكترونيك، 
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   .و بازيافت، صنايع عمومي آالت كشاورزيماشين

چنانكه گفته شده است به علت ارزش حياتي گران بهاي منابع آب و خاك اين منطقـه باالدسـت از نظـر    
تروشيمي و صـنايع پـايين   جريان آب ايجاد هرگونه صنايع آالينده باال دستي و پايين دستي شيميايي و پ

  .دستي نفت و گاز در اين منطقه مورد تائيد اين مطالعات نمي باشد

 شـود  مشاهده مي 82-7و  81-7 هاي در جدول. باشد ناحيه صنعتي مي 8شهرك و  10اين منطقه داراي 
بـه  هـا   شـهرك ايـن  واحـد صـنعتي در    177در مجمـوع  اند، كـه  شهرك صنعتي اين منطقه فعال شده 7

ناحيـه  (يـك ناحيـه صـنعتي    ، ناحيه صنعتي مصـوب  8شود از بين اما مشاهده مي. اندبرداري رسيده بهره
  .است سه واحد صنعتي مستقر شدهفعال شده است كه در آن ) صنعتي جنت مكان گتوند

انـد  تـر ايـن منطقـه ايجـاد شـده     ايهاي صنعتي كه در مناطق حاشيهشود ناحيهدر اينجا نيز مشاهده مي
باشند به خصوص با اين توجه كه بخش صنعت به طور كلي در  اين نيازمند تامين تسهيالت زيربنايي مي

اي هـاي بـين منطقـه   يشرفت زيادي نداشته است و رويكرد كارآيي اقتصادي و كاهش عدم تعادلپمنطقه 
  .گذاري در بخش صنعت در اين منطقه توسعه يابدنمايد سرمايهايجاب مي

  ريزي برنامه 4صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -81- 7 جدول

 نام
شهرستان 

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
 در
 حال

واگذاري

داراي
 گازبرقآبزمين

شهري
تلفن
ثابت

  مقدار 
  آب

ليتر بر ثانيه

 برق
تامين شده
 مگاوات

 تعداد
دواح   

 تعداد
 اشتغال

 دزفول

 841 55 10 40 1 1 11 1 1 1 1دزفول
 130 9 15 20 1 1 11 1 1 1 2دزفول
 141 16 1 10 1 1 11 1 1 1 3دزفول
 7 25 11 1  1 4دزفول

 419 23 20 44 1 1 11 1 1 1 انديمشك  انديمشك
 55 5 33 55 1 11 1 1 21انديمشك

 331 17 15 50 1 1 11 1 1 1 شوش  شوش

 827 52 12 55 1 1 11 1 1 1 شوشتر  شوشتر
 2 20 11 1 1 1 2شوشتر

 1 گتوند  گتوند
2,744 177 115 319 7 6 99 9 8 10جمع
1392سال  –صنعتي استان خوزستان ي ها شركت شهرك: مأخذ  

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه 

  . ها قرار دارد منطقه در برنامه توسعه اين سامانهآمايش براي اين 
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  ريزي برنامه 4صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي-82- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 برق آبزمين

 گاز
شهري

تلفن
ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر
ثانيه

 برق
مين أت

شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 دزفول
 1 1 دزفول سربيشه 

 1 3 1 1 1 1 1 سردشت

 1 انديمشك انديمشك
 1 3 1 1 1 1 1 دوكوهه

 1 1 شاوور شوش
 1 1 شعيبيه شوشتر

 28 3 1 6 1 1 1 1 1 1 1 جنت مكان  گتوند
 1 1 عقيلي

 28 3 3 12 1 1 3 3 7 3 8جمع
  1392سال  –صنعتي استان خوزستان ي ها شركت شهرك: مأخذ

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  ويژه براي مناطق حاشيهحي صنعتي به اها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

  .باشد استان مي هاي صنعتي صنعت، معدن و تجارت و شركت شهركوظايف مديريتي اداره كل 

داخلي و قرارگيري بـر مسـير    رودگاهفاز شهر دزفول  با برخورداريمنطقه  ،هاي حمل و نقل از نظر شبكه
شـمال از وضـعيت نسـبتا خـوبي در      -شمال و برخورداري از خط آهـن جنـوب    -اي جنوب شبكه جاده

مقايسه با متوسط استان و در مقايسه با مناطق شرقي استان برخوردار است، بـه عنـوان مثـال شـهرهاي     
شمال قرار دارند و تنها شهر گتوند توسط جاده اصـلي بـه    -شوشتر، شوش و انديمشك بر بزرگراه جنوب 

  . آهن واقع هستندبر مسير راه دزفول -همچنين شهرهاي شوش وانديمشك . استاين شبكه متصل 

احـداث و   ي،برنامـه بخشـ  ها در بندي پروژهدر چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت آمايشدر برنامه 
  .بيني شده استبه طور مشخص براي اين منطقه پيشزير اي و ريلي توسعه قطعات جاده

 انديمشك به طرف تهران، –هواز ارتباطي اجاده  توسعه -

 استان، شمال -دوخطه و برقي كردن خط آهن جنوب  -

 ،بخشدبرخورداري شهرستان گتوند را بهبود مي، كه احداث مسير پاشنه زاگرس -

 ،چذابه –جاده انديمشك احداث و توسعه  -

 ،انديمشك به سمت ايالماحداث و توسعه جاده  -

 ايالم،احداث انشعاب خط آهن انديمشك به سمت  -
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 احداث انشعاب خط آهن شوش به سمت چذابه، -

  

 

 

 
 استان خوزستان 4 برش شهرستاني برنامه آمايش منطقه-6÷-7تصوير
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   بهبهان، اميديه و آغاجاريهاي  ريزي شامل شهرستان برنامه 5منطقه  -5- 3-6- 7

استان، قوي تشخيص  آمايشاين منطقه از نظر شاخص كلي توانمندي، طبق گزارش فصل سوم مطالعات 
توانمندي شهرستان بهبهان ناشـي از گـذر رودخانـه مـارون، اراضـي زيـر كشـت آبـي، و          .داده شده است

 -شهرسـتان بهبهـان از نظـر تخصـص خـدماتي      . باشـد برخورداري از ظرفيت بسيار باالي دامپروري مـي 
شود و نقش خدماتي آن مرتبط با عملكرد اين شهرستان به عنوان مهمتـرين بـازار   كشاورزي محسوب مي

اسـتان و  و از سوي ديگر با مناطق درونـي   فارس هاي بوشهر و محصوالت كشاورزي و تجارت آن با استان
از تخصـص   ،هاي اميديـه و آغاجـاري در مقابـل   توانمندي شهرستان. باشدبه خصوص شهرستان اهواز مي

و ) 3منطقـه  (ماهشـهر   هـاي  شود و چنانكه قبال بيان شده است شهرسـتان خدماتي حاصل مي -صنعتي 
 در آن كهاند  بودهتنها دو شهرستاني ، 1385در سال  )5منطقه ( شامل شهرستان آغاجاري فعلي،  اميديه

بيشـترين سـهم   بخش صنعت ) و خدمات اقتصادي صنعت، كشاورزي(، از بين سه بخش برگزيده اشتغال
هاي اميديه و آغاجاري از سهم اراضي زير كشت آبي قابـل  از طرف ديگر شهرستان. شته استاشتغال را دا

  . توجهي برخوردار نيستند

از نظـر خـدمات   . يابـد  ، ارتقا مي3به سطح  4، شهر بهبهان از نظر آموزش عالي از سطح آمايشدر برنامه 
اين منطقه اسـت و ارتبـاط   هر شترين  بهبهان بزرگ. پزشك در سطح دوم پس از اهواز قرار دارد ارجاع به

بوشهر دارد و بـه عنـوان بـازار مركـزي در ايـن منطقـه عمـل        هاي فارس و  زيادي با مركز استان و استان
ركز ناحيـه  گاهي شهر بهبهان به عنوان مدر الگوي سلسله مراتبي سكونت آمايشطبق مطالعات . نمايد مي

شهرستان و جاري به عنوان مركز خل اين منطقه شهرهاي اميديه و آغاشود و دابه مركز استان متصل مي
  .شودو با احداث جاده اصلي بين اين مراكز اين ارتباط تقويت مي منظومه به آن متصل هستندمركز 

احت اراضي سدرصد از م 8/5حدود هزار هكتار است كه  129نزديك به كل اراضي زير كشت اين منطقه 
درصد در شهرستان بهبهان و  62حدود از اين مقدار . دهد را تشكيل ميفعلي استان زير كشت آبي و ديم 

و در درصــد  66در شهرســتان بهبهــان . قــرار دارد) شــامل آغاجــاري(درصــد در شهرســتان اميديــه  38
هسـتند و ايـن   آبـي  زير كشـت   ،درصد از اراضي كشاورزي 57حدود ) شامل آغاجاري(شهرستان اميديه 

  . درصد است 63نسبت براي كل منطقه نزديك به 

 10حـدود   كـه به كشت آبـي دارد  هكتار از اراضي اين منطقه از نظر خاك قابليت توسعه هزار  49حدود 
سطح زير كشـت  در اين صورت  .شودهزار هكتار از آن از طريق تبديل اراضي ديم به اراضي آبي ميسر مي

 هاي قابل كشاورزي منطقـه از وسعت زمينيابد و در مجموع هزار هكتار كاهش مي 10حدود  ديم استان
در صـورت اسـتفاده از كـل  ايـن قابليـت، سـهم       . رسدهزار هكتار مي 167هزار هكتار به  129نزديك به 

قابليـت   كـل  .يابـد درصـد افـزايش مـي    77درصد به حدود  63اراضي داراي قابليت كشت آبي از نزديك 



                                                                                            
 231.7 استان خوزستانطرح آمايش 

جزئيـات  . باشـد درصد كل قايليت توسعه اراضي كشاورزي در سطح استان مي 5/16معادل اراضي وسعه ت
  .باشد منعكس مي 83-7بيشتر اين توسعه در جدول 

  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان-83- 7 جدول
  هكتار –زيير برنامه 5در منطقه  

 بهبهان  
 -اميديه

 غاجاري آ
  استان جمع منطقه جمع

 وضعيت فعلي
 528,646 47,867 20,638 27,229  ديم
 1,681,426  80,722 27,593 53,129  آبي

 2,210,072 128,589 48,231 80,358  جمع

  قابليت
 400,836 38,285 0 38,285 ديم
 2,047,288 129,645 62,715 66,930  آبي

 2,448,124 167,930 62,715 105,215  جمع

 قابليت تغيير
 127,810- 9,582- 20,638- 11,056 ديم
 365,862 48,923 35,123 13,800  آبي

 238,052 39,341 14,485 24,857  جمع

 76.1 62.8 57.2 66.1 وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 77.2 100.0 63.6 قابليت

  سطح زيركشت  قابليت افزايش
 درصد منطقه/ شهرستان  در

جمع ديم و 
 آبي

30.9 30.0 30.6 10.8 

افزايش در  سهم از قابليت
 درصد استان

  100.0 13.4 9.6 3.8  آبي
 100.0 16.5 6.1 10.4 كل

كـه  در حـالي . در اين منطقه نيز در مقايسه با منابع خاك شبكه آبياري جاي توسـعه بسـيار زيـادي دارد   
هزار هكتار است وسعت شبكه آبرساني موجـود و   129در حال حاضر حدود  اراضي زير كشت اين منطقه

برنامـه مطالعـاتي بـراي گسـترش شـبكه آبرسـاني بسـيار        . باشدهزار هكتار مي 39دست اجرا نزديك به 
زير پوشش قرار خواهد داد و در ايـن صـورت    آمايشهزار هكتار را تا افق طرح  86تر است و حدود  وسيع

هزار هكتـار افـزايش خواهـد     125هاي آبرساني تا افق ياد شده به حدود مجموع اراضي زير پوشش شبكه
درصـد از اراضـي داراي قابليـت     75در اين صورت كل شـبكه آبرسـاني در افـق طـرح نزديـك بـه       . يافت

 7-7و تصـوير   84-7جـدول  . بل توجهي خواهد بـود كشاورزي را پوشش خواهد داد كه پيشرفت بسيار قا
  . دهددر اين منطقه را نشان مي 1404جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افق 

هزار هكتـار از اراضـي ايـن     137برنامه توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان، حدود آمايش، برنامه در 
درصـد   8/12و  باشد د از كل عمليات استان ميدرص 2/9 حدودكه اين عمليات  دهد ميپوشش را منطقه 

از نظـر مقايسـه، حجـم ايـن  عمليـات      . بيني شده اين برنامه را جذب خواهد نمود گذاري پيش از سرمايه
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درصد از حجم اين عمليـات   53.  درصد بيش از كل مساحت اراضي زير كشت اين منطقه است 7معادل 
درصـد   47هاي اميديه و آغاجاري بر روي هم حدود  ود و سهم شهرستانش در شهرستان بهبهان انجام مي

هـا و مراتـع    شود عمليات حفاظت و حمايـت از جنگـل  مشاهده مي 85-7چنانكه در جدول و . خواهد بود
  . دهد هاي اين منطقه را تشكيل ميمهمترين فعاليت

  هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -84- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 مطالعاتي  اجرا

  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 72,910 70,394 62,665 7,730 2,516 بهبهان
 52,325 30,802 23,747 7,055 21,522 آغاجاري – اميديه

 125,235 101,196 86,412 14,785 24,038  5جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532 284,391  315,140 جمع استان

 10.6 11.7 0.0 18.6 5.2 7.6درصد –سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ

 
  استاني به تفكيك شهرستان گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه - 85- 7 جدول

  5در منطقه  

 آبخيزداري
 عمليات(

)سازه اي

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

 حفاظت و
 حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي روان شن
 جمع

  حجم عمليات
 73,245 0 1,245 56,000 3,300 1,000 11,700 بهبهان
 64,210 3,880 1,870 48,000 1,140 1,170 8,150 اميديه

 137,455 3,880 3,115 104,000 4,440 2,170 19,850  جمع منطقه
 گذاري سهم سرمايه

 6.4 0 7 5.5 8.8 6.9 7.5 بهبهان
 6.4 13.5 7.1 2.9 3 8.3 5.3 اميديه

 12.8 13.5 14.1 8.4 11.8 15.2 12.8  جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

بيني و طراحـي شـده    استان، براي تقويت اين منطقه در چهار محور توسعه پيش آمايشر برنامه د
اي آن از يك توسعه شبكه جاده ،هاي آبرسانيشبكهمطالعات براي توسعه اين طراحي شامل . است

هاي كشاورزي همراه و ترويج و توسعه فعاليتطرف با مركز استان و از طرف ديگر با استان فارس 
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و افزايش سطح زير كشت آبي اين منطقه به خصوص در شهرستان اي آبرساني هبا گسترش شبكه
ساير صـنايع  ، گسترش صنايع فرآوري محصوالت دامي و شيالتي همراه با طيف وسيعي از بهبهان

  . باشدمي

  :شودمي پيشنهادبه طور مشخص براي شهرستان بهبهان، صنايع زير  آمايشاز ديدگاه مطالعات 

ساختماني، قطعات كارخانه اي و نيروگـاهي،  و  صنايع  معدنيلبنيات، صنايع تبديلي كشاورزي و غذايي، 
  .عمومي كارگاهيو صنايع  صنايع بازيافتآالت كشاورزي، صنايع برق، ساخت وسايل برقي منزل،  ماشين

بـه علـت   ري هـاي اميديـه و آغاجـا   به طور مشخص براي شهرسـتان  آمايشهمچنين از ديدگاه مطالعات 
و صـنايع باالدسـتي   ، صنايع ذكر شده در فوقو اجبار در توليد، عالوه بر  خيز بودن اين دو شهرستان نفت

پيشنهاد به صورت طبيعي تنهـا بـا رعايـت مسـائل محـيط      اين  .شودنفت و گاز پيشنهاد ميپائين دستي 
  . خواهد بود د مارون همراهزيست براي پيشگيري از آلودگي رو

ايجـاد  براي ايـن شهرسـتان،    آن خصوص براي شهرستان بهبهان با توجه به منابع حياتي كشاورزياما به 
هرگونه صنايع آالينده باال دستي و پايين دستي شيميايي و پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گـاز  

  .در اين منطقه مورد تائيد اين مطالعات نمي باشد

 شـود  مشـاهده مـي   87-7و  86-7 هاي در جدول. باشد عتي ميناحيه صن 4شهرك و  3اين منطقه داراي 
 55 در مجمـوع . شهرك صنعتي بهبهان و اميديه فعال هستند و شهرك آغاجاري هنوز فعال نشده اسـت 

مشـاهده  . نفـر مشـغول بـه كـار هسـتند      907كه در آنها  اندمستقر شده شهركاين دو واحد صنعتي در 
فعال هستند  )زيدون و چاه سالمناحيه صنعتي (ناحيه صنعتي و دناحيه صنعتي مصوب  4شود از بين  مي

در همين حال دو ناحيه صنعتي فعال نيز هريـك داراي يـك واحـد     .باشند ميو دو ناحيه ديگر غير فعال 
  .اندشغل ايجاد كرده 34باشند كه در مجموع مستقر شده مي

انـد  تـر ايـن منطقـه ايجـاد شـده     ايحاشيههاي صنعتي كه در مناطق شود ناحيهدر اينجا نيز مشاهده مي
بخش صـنعت در  بجز صنايع نفت، باشند به خصوص با اين توجه كه نيازمند تامين تسهيالت زيربنايي مي

هـاي بـين   اين منطقه پيشرفت زيادي نداشته است و رويكـرد كـارآيي اقتصـادي و كـاهش عـدم تعـادل      
  .ت در اين منطقه توسعه يابدگذاري در بخش صنعنمايد سرمايهاي ايجاب مي منطقه

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه 

  . ها قرار دارد براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه آمايش
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گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

   .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك

  
  ريزي برنامه 5صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -86- 7 جدول

نام 
شهرستان

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 برق آبزمين

 گاز
شهري

تلفن
ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر 
ثانيه

 برق
تامين 
شده
مگاوات

 تعداد
دواح   

 تعداد
 اشتغال

 781 44 15 50 1 1 1 1 1 1 1 بهبهان بهبهان
 2 100 1 1 1 1 1آغاجاري آغاجاري
 126 11 5 15 1 1 1 1 1 1 اميديه اميديه
 907 55 22 165 1 2 3 3 3 3 3  جمع
1392سال  –صنعتي استان خوزستان ي ها شركت شهرك: مأخذ  

  
  ريزي برنامه 5صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي -87- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 برقآب
 گاز

شهري
تلفن
 ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 بهبهان
 4 1 1 2 1 1 1 1 1 زيدون

سردشت 
 زيدون

1 1 1 1 1 
  

10 3 
  

 1 1 جايزان  اميديه
 30 1 1 6 1 1 1 1 1 1 چاه سالم

 34 2 5 18 1 3 3 4 3 4 جمع
1392سال  –استان خوزستان ي صنعتي ها شركت شهرك: مأخذ  

منـد اسـت و احـداث    بهـره  داخلي رودگاهفاز شهر آغاجاري در اين منطقه  ،هاي حمل و نقل از نظر شبكه
   .هاي كشور قرار دارددر برنامه توسعه فرودگاهنيز فرودگاه بهبهان 

احـداث و   ي،برنامـه بخشـ  ها در بندي پروژهدر چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت آمايشدر برنامه 
  .بيني شده استبه طور مشخص براي اين منطقه پيشزير اي و ريلي توسعه قطعات جاده
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، آغاجاري و بهبهـان  هاي اميديهبه طرف فارس كه شهرستانتوسعه جاده ارتباطي اهواز احداث و  -
نتيجه بهبهان از طريق بزرگراه به اميديـه و آغاجـاري و سـپس از طريـق      در .دهدرا  پوشش مي

هـاي بوشـهر و    شود و از طرف ديگر ارتباط منطقه با استانبه اهواز متصل مي) 6منطقه (مشراگه 
 .شود فارس تسهيل مي

آهن اهواز به طرف فارس نيز از شهرستان بهبهان و شمال شرق شـهر بهبهـان   راه بخشي از مسير -
 ذرد، گ مي

ارتبـاط ايـن   ) 6منطقـه  (شمال شرق استان از مشراگه  –همچنين با توجه به عبور مسير جنوب  -
هاي شمال شرق استان نيـز تسـهيل   شمال ياد شده با شهرستان –منطقه از طريق محور جنوب 

 . شودمي

گذرد كه بـا  ميزمينه گردشگري، محور شماره پنج گردشگري استان، از بهبهان به اهواز از اين منطقه در 
  .منطبق است به طرف استان فارس -بهبهان  -آغاجاري  -اميديه  -اي اهواز محور جاده

  هاي رامهرمز، رامشير و هفتگل ريزي شامل شهرستان برنامه 6منطقه  -6- 3-6- 7

در مقايسه با مناطق شـمالي  . اين منطقه از نظر شاخص كلي توانمندي، متوسط تشخيص داده شده است
اسـت كـه بـا گـذر     تري  كوهستاني و كوهپايه اي ، مانند ايذه و مسجد سليمان، داراي اراضي مسطحتر و 

. اراضي زير كشت آبي اين منطقه نسبت به مناطق شمالي بيشـتر اسـت  ها  رودهاي جراحي و مارون از آن
هـاي   زمـين هاي توانمندي همين برخـورداري از   يكي از داليل توانمندي باالتر اين منطقه از نظر شاخص

از نظر فعاليـت وجـه غالـب    . افزايش داده استوان اقتصادي اين منطقه را نسبتاً زير كشت آبي است كه ت
منطقه كشاورزي است، هرچند در شهرستان رامهرمز بخش خـدمات داراي اشـتغال بيشـتري نسـبت بـه      

خـدمات  بخش كشاورزي است و در شهرستان رامهرمز بيشترين اشـتغال در بخـش كشـاورزي و سـپس     
به هرحال تصـوير عمـومي   . اما شهرستان هفتگل به فعاليت بخش نفت چهره صنعتي بيشتري دارد. است

   .نمايد است كه در آن رامهرمز نقش بازار مركزي را ايفا مي خدماتي - اين منطقه كشاورزي

ي از بخـش  از كشاورزي آبي و ديم بخشي از كاركردهـاي اقتصـاد   عالوه بر برخورداريدر اين منطقه نيز 
  . گيرد نفت رونق مي
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 استان خوزستان 5 برش شهرستاني برنامه آمايش منطقه-7-7تصوير

از نظـر خـدمات   . يابـد  ارتقا مي ،3 به سطح 5از سطح شهر رامهرمز از نظر آموزش عالي  در برنامه آمايش،
اين منطقه اسـت و ارتبـاط   هر شترين  رامهرمز بزرگ. ارجاع به پزشك در سطح دوم پس از اهواز قرار دارد

، ضمن آنكه تقويـت ايـن   نمايد زيادي با مركز استان دارد و به عنوان بازار مركزي در اين منطقه عمل مي
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عـات آمـايش در الگـوي سلسـله مراتبـي      طبـق مطال  .نقش در برنامه آمايش مورد توجه قرار گرفته اسـت 
شـود و داخـل ايـن منطقـه     گاهي شهر رامهرمز به عنوان مركز ناحيه به مركز اسـتان متصـل مـي   سكونت

  .شهرهاي رامشير و هفتگل به عنوان مركز منظومه به آن متصل هستند

ري و ظرفيت قابل طور كلي اين منطقه به دليل برخورداري از اراضي زير كشت آبي، پتانسيل آبزي پروبه 
توسعه  دامپروري امكان پيشرفت زيادي بر اسـاس توسـعه بخـش كشـارزي و صـنايع تبـديلي و صـنايع        

در وضعيت فعلي بخشي از اراضـي زيـر كشـت    . پيشين و پسين اين بخش را به صورت طبيعي دار هست
كه در تري  ح بخش وسيعاستان تا افق طر آمايش، اما در برنامه هاي آبياري برخوردار هستند آبي از شبكه

بـرداري خواهنـد رسـيد كـه در      ها قرار دارند به بهره محدوده اجرايي و مطالعاتي براي گسترش اين شبكه
  . خواهد بود مؤثربازدهي كشاورزي اين منطقه  افزايش كارآيي مصرف آب و

درصـد اراضـي زيـر     5/8هزار هكتار است كـه   189 نزديك بهاراضي زير كشت اين منطقه در حال حاضر 
درصـد در شهرسـتان    45درصد در شهرستان رامهرمز،  38از اين اراضي . دهدكشت استان را تشكيل مي

درصد كشت اين منطقه آبي است كه ايـن   54حدود . درصد در شهرستان هفتگل قرار دارد 16رامشير و 
درصد است امـا در شهرسـتان هفتگـل ايـن      59يك به و نزد 70نسبت براي رامهرمز و رامشير به ترتيب 

  . باشددرصد مي 6/6نسبت تنها 

 18هزار هكتار قابليت توسعه اراضـي زيـر كشـت وجـود دارد كـه معـادل        35در درون اين منطقه حدود 
درصد اراضي زير كشت فعلي اين منطقه است و در صورت انجام اصالحات و تأمين آب با زير كشت بردن 

جزئيات بيشتر اين توسـعه  . ي به توسعه بخش كشاورزي در اين منطقه خواهد شدمؤثركمك   اين اراضي
  .باشد منعكس مي 88-7در جدول 

هزار هكتار سطح اراضي زير شبكه آبرساني كشاورزي برخـوردار اسـت و    34اين منطقه در حال حاضر از 
درصد از اراضي زيـر كشـت ايـن     38باشد كه بر روي هم حدود هزار هكتار ديگر نيز در دست اجرا مي37

هـاي آبرسـاني   برنامه مطالعاتي براي توسعه شـبكه هاي  دهد و در صورت اجراي طرحمنطقه را پوشش مي
درصد كل اراضي قابل كشت آبي در افق طـرح آمـاش    41هزار هكتار خواهد رسيد كه  93اين وسعت به 

بسيار مهم و قابل توجه است ارقام باال نشـان  در همين حال كه توسعه شبكه آبياري ياد شده . خواهد بود
منـد  دهد كه اين منطقه هنوز از جاي توسعه بيشتري در زمينه كشاورزي، در صورت تامين آب، بهـره مي

در ايـن   1404جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افـق   8-7و تصوير  89-7جدول . است
  . دهدمنطقه را نشان مي
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  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -88- 7 جدول
  هكتار –زيير برنامه 6در منطقه 

 لگهفت رامشير رامهرمز  
 جمع
 منطقه

 جمع
  استان

 وضعيت فعلي
 528,646 85,956 29,105 35,197 21,655  ديم
1,681,426 102,715 2,041 50,257 50,416  آبي

2,210,072 188,671 31,146 85,454 72,071  جمع

  قابليت
 400,836 45,411 20,855 8,712 15,845 ديم
2,047,288 178,770 23,529 87,243 67,998  آبي

2,448,124 224,181 44,384 95,955 83,843  جمع

 قابليت تغيير
127,810- 40,545- 8,250- 26,485- 5,810- ديم
 365,862 76,055 21,488 36,985 17,581  آبي

 238,052 35,510 13,238 10,501 11,772  جمع

 76.1 54.4 6.6 58.8 70.0 وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 79.7 53.0 90.9 81.1 قابليت

سطح  قابليت افزايش
/ شهرستان  زيركشت در

 درصد منطقه

جمع ديم و 
 آبي

16.3 12.3 42.5 18.8 10.8 

افزايش در  قابليت سهم از
 درصد استان

 100.0 20.8 5.9 10.1 4.8  آبي
 100.0 14.9 5.6 4.4 4.9 كل

 
  هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افق هاي آبرساني  توسعه شبكهرنامه توزيع ب -89- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 44,817 42,053 5,275 36,778 2,764 رامهرمز
 46,347 14,470 14,470 31,877 رامشير
 2,403 2,403 2,178 225 هفتكل

 93,567 58,926 0 21,923 37,003 34,641  6جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532 284,391 315,140 جمع استان

 7.9 6.8 0.0 4.7 13.0 11.0درصد -سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 -اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ

هزار هكتـار از اراضـي    166در برنامه توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان، حدود  آمايشطبق برنامه 
 و همـين نسـبت از   د از كل عملياتدرص 11حدود  شود كه اين منطقه توسط اين برنامه پوشش داده مي

درصد كل مساحت  88از نظر مقايسه، حجم اين  عمليات معادل . دهداستان را تشكيل ميگذاري  سرمايه
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درصـد، در شهرسـتان    49بيشترين حجـم ايـن عمليـات، نزديـك بـه      . اراضي زير كشت اين منطقه است
هاي رامهرمـز و رامشـير انجـام     درصد از اين عمليات در شهرستان 16و  36به ترتيب نزديك به و هفتگل 

  . خواهد شد

و همچنـين  هـا و مراتـع    شود عمليات حفاظـت و حمايـت از جنگـل   مشاهده مي 90-7چنانكه در جدول 
  . دهد هاي اين منطقه را تشكيل ميمهمترين فعاليتيزداري اي آبخ عمليات سازه

 
  استاني به تفكيك شهرستان گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه -90- 7 جدول

  6در منطقه

 آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه

سبزفضاي 

 حفاظت و
 حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي روان شن
 جمع

  حجم عمليات
 59,470 1,220 980 42,000 1,770 1,200 12,300 رامهرمز
 25,985 730 355 21,000 1,200 300 2,400 رامشير
 80,720 0 1,210 70,000 1,230 780 7,500 هفتگل

 166,175 1,950 2,545 133,000 4,200 2,280 22,200  جمع منطقه
 گذاري سهم سرمايه

 5.6 3.8 4.4 5.1 3.8 6.1 7.1 رامهرمز
 1.9 1.9 1.8 3.4 2.9 2 1.2 رامشير
 3.6 0 6.1 3.8 2.9 5.7 4.5 هفتكل

 11.1 5.7 12.3 12.3 9.6 13.8 12.8  جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

به طور كلي در اين منطقه بجز صنايع نفت، بخش صنعت بسيار توسعه يافته است و در اينجا نيز رويكـرد  
گذاري در بخش صـنعت  نمايد سرمايهاي ايجاب ميهاي بين منطقهكارآيي اقتصادي و كاهش عدم تعادل

صنايع پيشـنهادي در درجـه نخسـت بـر مبنـاي توليـد كشـاورزي از صـنايع         . توسعه يابددر اين منطقه 
پس از آن طيف وسـيعي از صـنايع    شود و سپس صنايع عمومي و كشاورزي، غذايي و لبنيات تشكيل مي

، آمـايش از ديدگاه مطالعات ) رامهرمز، رامشير و هفتگل(ريزي  برنامه 6به طور مشخص براي منطقه . برتر
  :زير پيشنهاد شده است صنايع

صنايع تبديلي كشاورزي و غذايي، لبنيات، صنايع  معدني و ساختماني، قطعات كارخانه اي و نيروگـاهي،  
  .آالت كشاورزي، صنايع برق، ساخت وسايل برقي منزل، صنايع بازيافت و صنايع عمومي كارگاهي ماشين
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منـدي از اراضـي    و بهـره  جراحيكارون و ي رود ها كل اين منطقه به دليل واقع بودن بر سرشاخه اما براي
ايجـاد   هاي اجرايي و دست مطالعـه توسـعه شـبكه آبرسـاني ،     كشاورزي آبي و در برنامه قرار شدن پروژه

صنايع آالينده باال دستي و پايين دستي شيميايي و پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گـاز  هرگونه 
هفتگـل ايجـاد صـنايع     به طور مشخص تنها براي بـراي شهرسـتان  اما  .باشد مورد تائيد اين مطالعات نمي

  .شودمجاز و پيشنهاد مينفت وگاز و پايين دستي ) در مرحله توليد(باالدستي 

اين منطقـه   دهد هاي صنعتي، نشان مي ها و ناحيه در ارتباط با وضعيت شهرك 92-7و  91-7هاي جدول
اسـت كـه از آن    ناحيه صنعتي 4 شاغل و 181واحد مستقر  شده و  12صنعتي با  شهركتنها داراي يك 

ـ چنانكه گفته شـد  . نمايندميان دو ناحيه و هركدام با يك واحد مستقر شده فعاليت مي كـاهش  ا هـدف  ب
اي استان و نيازمند حمايـت  اي و حمايت از توسعه اين منطقه كه از مناطق حاشيههاي منطقهعدم تعادل

هـا  باشـد تكميـل شـهرك   مـي ... هاي حمل و نقـل و  سعه در ابعاد مختلف كشاورزي، صنعتي، شبكهاز تو
  .نواحي صنعتي اين منطقه و توسعه واحدها و توسعه اشتغال اهميت زيادي دارد

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     الت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه است و تامين اين تسهي

  . ها قرار دارد براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه آمايش

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو شهركواحدهاي توليدي مناسب در اين 

   .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك

  ريزي برنامه 6صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -91- 7 جدول

نام 
شهرستان

  نام 
  شهرك
صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 برق آب
 گاز

شهري
تلفن
 ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 181 12 2 35 1 1 1 1 1 1  رامهرمز رمزرامه
 181 12 2 35 1 1 1 1 1 1 جمع
1392سال–خوزستانصنعتي استاني ها شركت شهرك:مأخذ
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 ريزي برنامه 6صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي-92- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 برقآب
 گاز

شهري
تلفن
 ثابت

مقدار
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 رامهرمز
 6 1 1 2 1 1 1 1 1 طالقاني
 25 1 1 1 1 مربچه

 7 10 1 1 1 1 1 1 رامشير رامشير
 7 8 1 1 1 1 1 1 1نمره   هفتگل
 6 1 15 45 2 3 4 4 4 4 جمع
1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ

در اين منطقه شهرهاي رامشير، رامهرمز از طريق بزرگراه و هفتگل از طريـق راه اصـلي بـه مركـز اسـتان      
رامهرمز ضـعيف و  مرتبط هستند اما ارتباط بين رامشير و مشراگه با رامهرمز و همچنين ارتباط هفتگل با 

-مسيربندرماهشـهر   آمـايش در برنامـه  . باشـد از نوع جاده فرعي و بخشي از طريق راه اصلي معمولي مي
شمال در شرق استان  –انديمشك مسير جنوب  –مسجدسليمان  –هفتگل  –رامهرمز  -مشراگه -رامشير

اي شـرق  عه مناطق حاشيهاي براي تسهيل توسترين و مهمترين مسير جادهدهد كه محوريرا تشكيل مي
بنابراين اين محور به طوري كه گفته شد شهرهاي ايـن منطقـه را پوشـش    . باشد و شمال شرق استان مي

  . دهدمي
برنامـه  هـا در  بنـدي پـروژه  در چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت آمايشبه طور مشخص در برنامه 

  :بيني شده استي اين منطقه پيشبرازير اي و ريلي احداث و توسعه قطعات جاده ي،بخش
منطقـه عبـور    آن از ايـن از بخشـي   شمال در شـرق اسـتان كـه    –احداث و توسعه مسير جنوب  -

 نمايد، مي

 گذرد، از اين منطقه ميبخشي از آن اهواز كه  –مشراگه  –احداث و توسعه مسير اميديه  -

 نمايد،كه از شهرستان و شهر هفتگل عبور مي ملك باغ -هفتگل -احداث و توسعه مسير اهواز -

آهن اهواز به طرف فارس كـه بخشـي از آن از شـمال شهرسـتان رامشـير و از جنـوب       احداث راه -
 گذرد،شهرستان رامهرمز و از بين دو شهر رامهرمز و مشراگه در اين منطقه مي

از  در ايـن منطقـه   آهن اهواز به طرف چهارمحـال و بختيـاري و اصـفهان كـه آن هـم     احداث راه -
 .نمايد شهرستان رامهرمز عبور مي

  .گذرداهواز از شهرستان رامشير مي -بهبهان گردشگري،  5شماره مسير در زمينه گردشگري، بخشي از 
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 استان خوزستان 6 برش شهرستاني برنامه آمايش منطقه-8-7تصوير

  هاي مسجدسليمان، انديكا و اللي ريزي شامل شهرستان برنامه 7منطقه  -7- 3-6- 7

اسـتان، ضـعيف    آمـايش از نظر شاخص كلي توانمندي، طبق گـزارش فصـل سـوم مطالعـات      اين منطقه
شود اراضي زير كشـت ايـن   هاي داراي قابليت كشت مشاهده ميدر نقشه زمين. تشخيص داده شده است

شود و بـه علـت فراوانـي مراتـع در ايـن      زير كشت ديم تشكيل مي هايمنطقه به نحو غالبي تنها از زمين
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مسجدسليمان متوسط و نزديـك بـه بـاال تشـخيص      منطقه دامپروري رواج دارد و ظرفيت توليدات دامي
   .داده شده است

، هـا  ودخانـه ردر حاشـيه   پـروري  كشاورزي، توسعه دامپروري، توسعه آبـزي هاي توليدي شامل  در فعاليت
باغداري، افزايش راندمان كشت ديم و افزايش راندمان آبياري و تقويت كشت ديم بـا انتقـال آب و   توسعه 
هـا  تر از بـارش مـؤثر برداري هاي كوچك در بهره هاي فصلي، استفاده از طرح استفاده از آب مؤثرهاي روش

  .شود توصيه مي

، ايـن منطقـه بـه طـور كلـي بـر       )بيشتر مبتني بر كشت ديم، باغداري و دامداري(بجز فعاليت كشاورزي 
مسجد سليمان شهر بزرگتر و با سابقه بيشتر به عنوان بازار هاي استخراج نفت رونق يافته و  اساس فعاليت

هاي توليدي  ، توسعه ساير فعاليتهاي نفت با توجه به افت فعاليت. مركزي در اين منطقه عمل كرده است
ها شامل حمايت از توسعه آبرسـاني و توسـعه    اين برنامه .ودش در اين منطقه در برنامه آمايش پيگيري مي

صـتايع تبـديلي كشـاورزي و دامـي و طيـف وسـيعي از صـنايع بـا         راه با توسعه مه ،باغداري و دامپروري
  . باشد شبكه حمل و نقل و گسترش بازارها ميپشتيباني توسعه 

خواهـد مانـد و از نظـر خـدمات      3، شهر مسجد سليمان از نظر آموزش عـالي در سـطح   آمايشدر برنامه 
گـاهي  در الگـوي سلسـله مراتبـي سـكونت    . ارجاع به پزشك در سطح دوم پس از اهواز قرار خواهد داشت

شود و داخـل ايـن منطقـه شـهرهاي     شهر مسجد سليمان به عنوان مركز ناحيه به مركز استان متصل مي
و با احداث جاده اصـلي بـين    منظومه به آن متصل هستندشهرستان و مركز ي به عنوان مركز انديكا و الل

  . شوداين مراكز اين ارتباط تقويت و تسهيل مي

ايــن منطقــه در شهرســتان مســجد ســليمان قــرار دارد و   زيــر كشــت درصــد اراضــي  47نزديــك بــه 
در . د از ايـن اراضـي را در اختيـار دارنـد    درصـ  33و  21اللي و انديكا به ترتيب نزديك به  هاي شهرستان

درصد و به  86درصد و در شهرستان انديكا حدود  97شهرستان مسجد سليمان و اللي كشت ديم حدود 
اراضـي زيـر كشـت ايـن     . درصد از اراضي كشاورزي منطقه زير كشت ديم قـرار دارد  93طور كلي حدود 

هزار هكتار اراضي زير كشـت منطقـه در حـال     94 حدود. منطقه از نظر خاك قابليت توسعه زيادي ندارد
بـه عبـارت   . هزار هكتار قابـل افـزايش اسـت    100حاضر، با انجام اقدامات اصالحي و تامين آب، به حدود 

هكتار از اراضي اين منطقه قابل توسعه و تبديل به اراضي قابل كشـاورزي اسـت    6,400 ديگر تنها  حدود
درصـد از كـل    7/2علي اين منطقه است و در همـين حـال حـدود    درصد اراضي زير كشت ف 7كه معادل 

در صورت استفاده از كل  اين قابليت، سهم اراضـي داراي  . باشدقابليت توسعه اراضي زير كشت استان مي
جزئيـات بيشـتر   . درصد خواهد رسيد 4/13درصد در وضعيت فعلي، به  7قابليت كشت آبي نيز از نزديك 

  .باشد منعكس مي 93-7اين توسعه در جدول 
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ايـن منطقـه در   . در اين منطقه در مقايسه با منابع خاك شبكه آبياري جاي توسعه بسـيار بيشـتري دارد  
) دست اجرا و مطالعـاتي ( حال حاضر از شبكه آبرساني كشاورزي برخوردار نيست و ايجاد شبكه آبرساني 

، يا از سوي ديگر فعلي قابل كشاورزيهزار هكتار زمين  94نزديك به هزار هكتار در مقابل  4/8به وسعت 
هزار هكتار اراضي قابل آبياري در صورت انجام عمليات اصالحي، در برنامـه مطالعـه بـراي     4/13در برابر 

 9-7و تصـوير   94-7جـدول  . آبياري اين منطقه تا افق طرح آمايش قـرار دارد هاي آبرساني  توسعه شبكه
  . دهددر اين منطقه را نشان مي 1404جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرساني تا افق 

  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -93- 7 جدول
  هكتار–زيير برنامه 7در منطقه 

 انديكا الليمسجدسليمان  
 جمع
 منطقه

 جمع
  استان

 وضعيت فعلي
 528,646 87,101 26,254 18,929 41,918  ديم
1,681,426 6,441 4,316 500 1,625  آبي

2,210,072 93,542 30,571 19,429 43,543  جمع

  قابليت
 400,836 86,480 23,717 15,765  46,998 ديم
2,047,288  13,439 4,316 3,731 5,391  آبي

2,448,124 99,919 28,034 19,496 52,389  جمع

 قابليت تغيير
127,810- 621- 2,537- 3,164-  5,080 ديم
 365,862 6,998 0 3,231 3,767  آبي

 238,052 6,377 2,537- 67 8,847  جمع

 76.1 6.9 14.1 2.6 3.7وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 13.4 15.4 19.1 10.3  قابليت

سطح  قابليت افزايش
/ شهرستان  زيركشت در

 درصد منطقه

جمع ديم و 
 آبي

20.3 0.3 -8.3 6.8  10.8 

افزايش در  سهم از قابليت
 درصد استان

  100.0 1.9 0.0 0.9 1.0  آبي
 100.0 2.7 1.1- 0.0 3.7 كل

هزار هكتار صورت خواهد گرفت كه بسيار  287عمليات توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري اين منطقه در 
گـذاري   درصـد از سـرمايه   7/17و  دهـد  درصد عمليات استان را تشكيل مـي  19حدود قابل توجه است و 

برابر  3از نظر مقايسه، اين سطح بيش از . را جذب خواهد نموددر سطح استان بيني شده اين برنامه  پيش
درصد از ايـن عمليـات بـه تسـاوي در      71حدود . باشد اين منطقه مي) آبي و ديم(فعلي اراضي زير كشت 

در جـدول   .گيـرد  درصد ديگر در شهرستان اللي صورت مـي  29مسجد سليمان و انديكا و هاي  ستانشهر
اي آبخيـزداري در   ها و مراتع و عمليات سـازه  عمليات حفاظت و حمايت از جنگل شودمشاهده مي 7-95
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هـاي   تثبيـت شـن  زدايي و  دهد، ضمن آنكه بيابان هاي اين برنامه را تشكيل ميمهمترين فعاليتاينجا نيز 
  .روان نيز در اين منطقه مورد توجه قرار دارد

  هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -94- 7 جدول

 
 برداريبهره

 )وضع فعلي(
 دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
 توسعه مقدار

  جمع در
  1404افق  

 2,475 2,475 2,475 مسجدسليمان
 4,143 4,143 2,481 1,661 اللي

 1,783 1,783 1,783 انديكا
 8,401 8,401 0 6,739 1,661 0  7جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 284,391463,532 315,140 جمع استان

 0.7 1.0 0.0 1.5 0.6 0.0 درصد - سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ

هـاي بخـش نفـت    از كشاورزي ديم و دامپروري، رونق اين منطقـه ناشـي از فعاليـت    عالوه بر برخورداري
هاي اقتصادي تبعي، نرخ اشـتغال  فعاليتهاي نفت و كاهش باشد، در همين حال به دليل افت فعاليت مي

منابع ضعيف آب و خاك، عـدم گسـترش بخـش    . در اين منطقه كاهش  ونرخ بيكاري افزايش يافته است
كه گفته شد توانمندي اين منطقه هاي شغلي چنانو افت فرصت) هاي استخراج نفت بجز فعاليت(صنعت 

هاي مهاجرفرسـتي  ين منطقه يكي از باالترين نرخكه اطوريدر نگهداشت جمعيت را كاهش داده است به
  .در استان را دارد

 ، رامهرمـز، رامشـير و هفتگـل   ) 8منطقـه  ( ملـك  باغو اين منطقه و ساير مناطق شرقي استان شامل ايذه 
همگي از مناطق نسبتاً ضعيف در شرق اسـتان  ) 3از منطقه (و هنديجان ) 5از منطقه (اميديه ) 6منطقه (

تر توسعه ايـن منطقـه را بـا     وسيعين اساس مطالعات آمايش استان در چارچوب يك طرح بر هم. هستند
هاي زيربنايي، حمايت هاي توسعه شهري، توسعه شبكهپيشبرد چهار محور توسعه شامل حمايت از كانون

  . نمايدهاي صنعتي و گسترش بازارها تعقيب مي از گسترش فعاليت
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  استاني به تفكيك شهرستان گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه -95- 7 جدول
 7در منطقه

 آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

 حفاظت و
حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

روانهاي  شن
 جمع

  حجم عمليات
 102,010 0 1,500 85,000 1,790 720 13,000 سليمان مسجد
 101,640 18,760 3,980 60,000 3,400 1,300 14,200 انديكا
 83,400 0 1,120 65000 2,020 1,110 14,150 اللي

 287,050 18,760 6,600 210,000 7,210 3,130 41,350  جمع منطقه
 گذاري سهم سرمايه
 5.5 0 10.5 8.4 4.2 6.4 7.2 مسجدسليمان

 6.3 0 6.7 8.3 8.7 9.1 6.4 انديكا
 5.9 0 5.8 6 4.9 5.5 8.7 اللي

 17.7 0 23 22.7 17.8 21 22.3  جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

يكـي از  كه (شمال در شرق استان  -محور پيشنهادي جنوب احداث  ،ايجاده در رابطه با گسترش شبكه 
هـاي شـبكه   تـرين بخـش برنامـه   حوريو ماستان  آمايشاي در برنامه توسعه شبكه جادهمهم هاي  اولويت

هاي اصلي متصل كننده شرق اسـتان  احداث جادههمراه با ) باشدحمل و نقل براي توسعه اين منطقه مي
پوشـش مناسـبي   ) كهگيلويه و بويراحمـد ، فارس و ، اصفهان چهار محال و بختياري(  هاي مجاوربه استان

به عنوان مورد نظر شمال  -محور جنوب شود  ضمن آنكه يادآوري مي. براي اين منطقه فراهم خواهد كرد
محـور موجـود   قرار خواهد گرفت و ترافيك شمال در خدمت حمل و نقل فرا استاني  -گزينه دوم جنوب 

  .را نيز تعديل خواهد كردمال در غرب استان ش -جنوب 

صنعتي، ترويج توسعه دامپروري همراه با حمايت از صـنايع غـذايي و فـرآوري محصـوالت     هاي  در فعاليت
و همچنـين طيـف    باغي و دامي، ايجاد صنايع پيشين و پسين مـرتبط بـا بخـش كشـاورزي و دامپـروري     

   .ديگري از صنايع عمومي براي اين منطقه توصيه شده است

، آمـايش از ديدگاه مطالعـات  ) مسجدسليمان، اللي و انديكا(ريزي  منطقه برنامهاين به طور مشخص براي 
  :شده است پيشنهادصنايع زير 

قطعه صنايع فلزي،  ي،ساختمانو  معدنيفرآوري محصوالت باغي و دامي و شيالت،  صنايع صنايع غذايي، 
از  آمـايش همچنين از ديدگاه مطالعات  .صنايع عمومي كارگاهيو  بازيافتصنايع سازي براي نفت و گاز، 

كه اين منطقـه   هاي صنعتي بسيار محدود است و از طرف ديگر به دليل آنآنجا كه در اين منطقه فعاليت
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اين منطقه با توجه به نفت خيز بودن آن به طور مشخص براي باشد، هاي استخراج نفت مييكي از كانون
نفـت و گـاز   و پـايين دسـت   ) صنايع مرحلـه توليـد  (و گسترش صنايع باالدست در نواحي ضروري ايجاد 

هـاي رود كـارون و در اراضـي غيـر      به دور از شـاخه  ها شود كه اين فعاليت تاكيد مياما . شودپيشنهاد مي
گزارش فصل ششم مطالعات آمايش استان، بـا عنـوان    14-6 نقشهمجاز طبق  اراضيدر كشاورزي و تنها 

ايجاد هرگونـه صـنايع آالينـده بـاال     به عالوه . انجام شود "نت و فعاليتوهاي مجاز براي توسعه سك زمين"
دستي و پايين دستي شيميايي و پتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز در اين منطقه مـورد تائيـد   

   .باشد مطالعات نمياين 

واحـد مسـتقر و    30باشد كه شهرك نخست با اين منطقه داراي دو شهرك صنعتي در مسجدسليمان مي
از بين . نمايد اما در شهرك دوم مسجدسليمان هنوز واحدي مستقر نشده استنفر شاغل فعاليت مي 696

ار شده است و تامين تسـهيالت  ناحيه صنعتي مصوب، ناحيه صنعتي اللي از تسهيالت زيربنايي برخورد 4
  . 97-7و  96-7هاي جدول. زيربنايي سه ناحيه صنعتي ديگر در برنامه توسعه قرار دارد

اي اي و حمايت از توسعه اين منطقه كه از مناطق حاشيههاي منطقهدر اينجا نيز براي كاهش عدم تعادل
... هـاي حمـل و نقـل و    نعتي، شـبكه استان و نيازمند حمايت از توسعه در ابعـاد مختلـف كشـاورزي، صـ    

ها نواحي صنعتي اين منطقه و توسعه واحـدها و توسـعه اشـتغال اهميـت زيـادي      باشد تكميل شهرك مي
  .دارد

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     مورد نياز اين سـامانه است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي 

  . ها قرار دارد براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه آمايش

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  ويژه براي مناطق حاشيهحي صنعتي به اها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

   .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك
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 ريزي برنامه 7صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -96- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 گاز برق آبزمين

شهري
تلفن
ثابت

  مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

مسجد 
 سليمان

مسجد 
 سليمان

1 1 1 1 1 
 

1 10 5 30 696 

مسجد 
 2سليمان

1 1 1 1 1 
 

1 5 7 
  

 696 30 12 15 2 2 2 2 2 2 جمع
1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ

  
 ريزي برنامه 7صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي -97- 7 جدول

 نام
 شهرستان

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 گازبرقآب
شهري

تلفن
ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر
ثانيه

 برق
تامين 
شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 1 1مسجدسليمانمسجدسليمان
 1 1 انديكا انديكا

 2 5 1 1 1 1 1 اللي  اللي
 1 1 2اللي

 2 5 4 4  جمع
1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها ركپشركت شه: مأخذ

باشد كـه بـه طـور نسـبي از نظـر      اي شرق استان مياين منطقه چنانكه گفته شد از مناطق نسبتاً حاشيه
به جز مسجد سليمان كه در حال حاضـر از طريـق راه   . شاخص توانمندي شبكه حمل و نقل ضعيف است

اللي و انديكا با مسجد سـليمان  هاي شهرستانمركز ارتباط  .شوداصلي معمولي به مركز استان متصل مي
به طور كلي دو شهرستان نسبتا جديد اللي و انديكا از نظر راه . باشدبسيار ضعيف و از نوع جاده فرعي مي

ايـذه و دزفـول تنهـا از     دسترسي بسيار ضعيف هستند و ارتباط آنها از همه طرف اعم از مسجدسـليمان، 
هـاي   تنها در شمال شرق استان در شهرستان ياين سطح ضعيف ارتباط .گيردطريق راه فرعي صورت مي

  .تا حدودي در بخش نوار مرزي غرب استان قابل مشاهده استخواجه، اللي و گتوند و  هقلع

هاي شرق استان از اولويـت  چنانكه گفته شده است تقويت و حمايت از توسعه شهرستان آمايشدر برنامه 
. گيـرد شمال شرق اسـتان قـرار مـي    –بااليي برخوردار است و مسجد سليمان نيز در مسير جديد جنوب 
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و مركـز  ) مسـجد سـليمان  ( خواجه و اللي با مركز منطقه هاي ارتباطي شهرهاي قلعهاحداث و توسعه راه
  .استان با اولويت باال تقويت خواهد شد

برنامـه  هـا در  بنـدي پـروژه  در چارچوب مسيرهاي تعيين شده و اولويت آمايشنامه به طور مشخص در بر
  :بيني شده استبراي اين منطقه پيشزير اي و ريلي احداث و توسعه قطعات جاده ي،بخش
و شهرسـتان   نمايـد شمال در شرق استان از اين منطقه عبور مي –احداث و توسعه مسير جنوب  -

 ،دهدمسجدسليمان و اللي را پوشش مي

اهـواز كـه ارتبـاط هـر دو شهرسـتان       –مسجدسـليمان   -خواجـه  قلعـه احداث و توسـعه مسـير    -
 بخشد،خواجه و مسجدسليمان را با مركز استان بهبود مي قلعه

 مكان پيونـد ايـن شهرسـتان بـه مركـز      همچنين احداث و توسعه قطعه راه ارتباطي اللي به جنت -
 بخشد،استان را  بهبود مي

اللـي تكميـل    -خواجـه  قلعـه  –هاي ايذه احداث مسير پاشنه زاگرس با احداث و توسعه قطعه راه -
هـاي يـاد شـده عبـور     خواهد شد كه بخش قابل توجهي از آن از اين منطقـه و مركـز شهرسـتان   

 نمايد، مي

 ز كشور به عنوان يك گزينه فـرا از طريق اللي به اليگودرز و مرك اتصال استان خوزستانبه عالوه  -
 استاني وضعيت اللي را نيز بهبود خواهد بخشيد،

چذابـه، محـور    -دزفـول   -مسجدسـليمان   -غربـي ايـذه    -گردشگري شرقيدر زمينه گردشگري، محور 
گذرد و در اينجا نيـز توسـعه شـبكه راه در ايـن منطقـه در      گردشگري استان، از اين منطقه مي 2شماره 

  .گردشگري قرار خواهد گرفتخدمت تسهيل 
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 استان خوزستان 7 برش شهرستاني برنامه آمايش منطقه-9-7تصوير

  ملك باغايذه و هاي  ريزي شامل شهرستان برنامه 8منطقه  -8- 3-6- 7

مشاهده شد شهرستان ايذه از نظر شاخص توانمندي مطالعات آمايش استان در گزارش فصل سوم 
اين منطقه به طور كلي مبتني  .ستادر پهنه ضعيف قرار گرفته ملك باغدر پهنه متوسط و شهرستان 
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ايذه مركز اين منطقه است . خدماتي است -تخصص اصلي آن كشاورزي و هاي كشاورزي است  بر فعاليت
به عنوان مركز منظومه بـه   ملك باغشود و دو شهر دهدز و متصل ميو به عنوان مركز ناحيه به شهر اهواز 

  . آن متصل هستند

بندي مراكـز آمـوزش عـالي در    ، در حال حاضر شهرستان ايذه از نظر سطحسلسله مراتب خدمات برتر در
و  3 ارتقـا سـطح ايـذه بـه سـطح      آمـايش در برنامـه  .  6در سطح  ملك باغقرار دارد و شهرستان  4سطح 

سـطح نخسـت و    ملـك  بـاغ از نظر ارجاع به پزشك دهدز و . نظر گرفته شده استدر  4سطح در  لكم باغ
   .تعيين شده است) سطح دوم قبل از اهواز(ايذه سطح مياني 

اي شمال شرق اسـتان قـرار دارد و بـه  همـين     طور كلي اين منطقه در ارتفاعات كوهستاني و كوهپايه به
به نسبت ساير مناطق كم آن اراضي زير كشت ديم آن محدود است و  دليل اراضي پيوسته زير كشت آبي

اين توزيع اراضي زير كشت، برخوردار نبودن از اراضـي پيوسـته كشـت آبـي و     . ستبيشتر ابارش استان، 
توانمنـدي پـايين ايـن منطقـه در     ، توسعه نيافتن بخش صنعت همراه با شبكه حمل و نقل نسبتا ضـعيف 

  . نگهداشت جمعيت را نتيجه داده است

ظرفيـت دامپـروري شهرسـتان ايـذه در     در مقابل باغداري و دامپروري در اين منطقه رواج زيـادي دارد و  
  . تشخيص داده شده است "زياد" ملك باغو براي شهرستان  "بسيار زياد"سطح 

ير كشـت آبـي و تقويـت بـازدهي كشـت ديـم، توسـعه باغـداري و         با توجه به مراتب باال، توسعه اراضي ز
توسعه شبكه آبرسـاني  . استان در اين منطقه است آمايشدامپروري در بخش كشاورزي مورد توجه برنامه 

بر اين اسـاس  و از طريق سدهاي شمال شرق استان كه از نظر ارتفاع در باال دست اين منطقه قرار دارند، 
  . باشد مياين منطقه كشاورزي در هاي توسعه  وري از اركان برنامهو دامپركشاورزي توسعه 

 5/47دهـد كـه   درصد اراضي زير كشت استان را تشكيل مـي  4/4اراضي زير كشت اين منطقه كال حدود 
درصد كشـت ايـن    46حدود . قرار دارد ملك باغدرصد در شهرستان  5/52درصد آن در شهرستان ايذه و 

    .درصد است 39و  53به ترتيب حدود  ملك باغمنطقه آبي است كه اين نسبت براي شهرستان ايذه و 

باشد اما در درون منطقه مي اراضي زير كشت استان درصد 4/4اراضي اين منطقه حدود  كه سهمدر حالي
بـه  . طور نسبي بسـيار باالسـت  اصالحات و تأمين آب به م قابليت توسعه اراضي زير كشت در صورت انجا
هـزار هكتـار قابـل     29اي حـدود  هزار هكتار بـا توسـعه   98اين معني كه اراضي زير كشت اين منطقه از 

جزئيـات بيشـتر   . باشـد درصد افزايش در اراضي قابل كشت مي 30هزار هكتار، يا معادل  127افزايش به 
  .باشد منعكس مي 98-7ل اين توسعه در جدو
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  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -98- 7 جدول
  هكتار –زيير برنامه 8در منطقه 

 ملك باغ ايذه  
  جمع
 منطقه

  جمع
  استان

 وضعيت فعلي
 528,646 53,179 31,473 21,705  ديم
 1,681,426 44,500 19,829 24,671  آبي

 2,210,072 97,679 51,302 46,376  جمع

  قابليت
 400,836 54,723 33,030 21,693 ديم
 2,047,288 72,321 41,533 30,788  آبي

 2,448,124 127,043 74,563 52,481  جمع

 قابليت تغيير
 127,810- 1,544 1,557 13- ديم
 365,862 27,821 21,704 6,117  آبي

 238,052 29,365 23,260 6,104  جمع
  سهم زمين

  كشت آبيزير 
 76.1 45.6 38.7 53.2 وضعيت فعلي

 83.6 56.9 55.7  58.7 قابليت
  سطح زيركشت قابليت افزايش

 درصد منطقه/ شهرستان  در 
 10.8 30.1 45.3 13.2جمع ديم و آبي

 افزايش در استان سهم از قابليت
 درصد

  100.0 7.6 5.9 1.7  آبي
 100.0 12.3 9.8 2.6 كل

 4/7(حاضر از شبكه آبرساني كشاورزي برخوردار نيست و شبكه آبرساني دسـت اجـرا   اين منطقه در حال 
هـزار هكتـار در مقابـل     4/28در مجموع بـه وسـعت   ) هزار هكتار 21نزديك به (و مطالعاتي ) هزار هكتار

 هزار هكتار اراضي قابل آبيـاري  72هزار هكتار زمين قابل كشاورزي، يا از سوي ديگر در برابر  127حدود 
آبياري اين منطقه تـا  هاي آبرساني  در صورت انجام عمليات اصالحي، در برنامه مطالعه براي توسعه شبكه

جزئيات بيشتري از برنامه توسعه شبكه آبرسـاني   10-7و تصوير  99-7جدول . افق طرح آمايش قرار دارد
  . دهددر اين منطقه را نشان مي 1404تا افق 

هزار هكتار از اراضي ايـن منطقـه توسـط برنامـه توسـعه منـابع طبيعـي و         173حدود آمايش، در برنامه 
د از كل عمليات استان استان در درص 7/11اين حجم عمليات معادل  شود كه آبخيزداري پوشش داده مي

از . جـذب خواهـد نمـود   بيني شده اين برنامـه را   گذاري پيش درصد از سرمايه 3/13و  باشد اين برنامه مي
بيشترين . برابر كل مساحت اراضي زير كشت اين منطقه است 8/1حجم اين عمليات معادل مقايسه،  نظر

درصـد باقيمانـده ايـن عمليـات در      30درصـد، در شهرسـتان ايـذه و     70حجم اين عمليات، نزديك بـه  
عمليـات  در اين منطقه شود مشاهده مي 100-7ل چنانكه در جدوو  انجام خواهد شد ملك باغ  شهرستان
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هـاي ايـن   مهمترين فعاليتاي آبخيزداري  ها و مراتع و همچنين عمليات سازه و حمايت از جنگلحفاظت 
  . دهد منطقه را تشكيل مي

  هكتار – به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -99- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 15,031 15,031 7,634 7,397 ايذه
  13,359 13,359  13,359 ملك باغ

 28,390 28,390 0 20,993 7,397 0  8جمع منطقه 
  1,180,028 864,889 116,965  463,532 284,391 315,140 جمع استان

 2.4 3.3 0.0 4.5 2.6 0.0درصد -سهم منطقه 
 .اي ندارندهاي خالي جدول برنامهخانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ

  
  استاني  گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه-100-7 جدول

  8منطقه به تفكيك شهرستان در 

 آبخيزداري
 عمليات(

 )سازه اي

 آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
فضاي سبز

 حفاظت و
 حمايت از

 ها و جنگل
 مراتع

بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  و تثبيت

هاي  شن
 روان

 جمع

  حجم عمليات
 120,980 0 1,140 100,000 4,600 1,240 14,000 ايذه
 52,595 0 880 35,000 2,560 455 13,700 ملكباغ

 173,575 0 2,020 135,000 7,160 1,695 27,700  جمع منطقه
 گذاري سهم سرمايه

 7.4 0 10 7.2 12.2 8.5 7.3 ايذه
 5.9 0 5.8 4.4 5.9 4.7 8.8 ملك باغ

 13.3 0 15.8 11.6 18.1 13.2 16.1  جمع منطقه
1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

آلودگي محيطي در اين منطقه به نسبت ساير مناطق استان كمتـر اسـت، بـا ايـن حـال بـه دليـل گـذر         
استان ضرورت دارد براي پرهيز از آلوده شدن محيط  آمايشاز اين منطقه، در برنامه هاي كارون سرشاخه

هـاي اصـلي ايـن منطقـه كـه از      بر همين اساس و در انطبـاق بـا فعاليـت   . زيست تالش الزم به عمل آيد
شـود، صـنايع پيشـنهادي ايـن منتطقـه در درجـه       و دامپروري تشكيل مي) زراعت و باغداري(كشاورزي 

امـي و بـاغي، صـنايع توليـدي پيشـين و پسـين بخـش        نخست تركيبي از صنايع فـرآوري محصـوالت د  
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كشاورزي است كه منطبق بر ساختار توليد و نياز اين منطقه و حمايت از توليد بخش اصـلي فعاليـت آن   
  .عالوه صنايع عمومي و طيف ديگري از صنايع براي اين منطقه پيشنهاد شده استبه . باشد مي

، صـنايع زيـر   آمـايش از ديـدگاه مطالعـات   ) ملـك  بـاغ ه و ايذ(ريزي  برنامه 8به طور مشخص براي منطقه 
صنايع فلزي، ساختماني،  و صنايع  معدنيلبنيات،  صنايع تبديلي كشاورزي و غذايي، :شده است پيشنهاد

، و الكترونيـك  اي و نيروگاهي، ماشين آالت كشـاورزي، صـنايع بـرق    قطعات كارخانهقطعه سازي مدرن و 
  . عمومي كارگاهيو صنايع  بازيافتصنايع ساخت وسايل برقي منزل، 

ايجـاد هرگونـه صـنايع آالينـده بـاال دسـتي و پـايين دسـتي شـيميايي و          ، ريـزي  براي اين منطقه برنامه
  .پتروشيمي و نفت و گاز در مورد تائيد اين مطالعات نمي باشد

باشـد  مي ملك باغداراي دو شهرك صنعتي فعال در ايذه و  102-7و  101-7هاي طبق جدولاين منطقه 
نفـر شـاغل    59واحد مستقر و  6نفر شاغل و شهرك دوم با  318واحد مستقر و  18كه شهرك نخست با 

واحد  3با  ملك باغناحيه صنعتي مصوب، تنها يك ناحيه صنعتي شهرستان  6نمايند اما از بين فعاليت مي
  . نفر شاغل در حالت فعال قرار دارد 50مستقر و 

 ريزي برنامه 8صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -101- 7 جدول

 نام
شهرستان 

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
 در
 حال

واگذاري
داراي
 گازبرقآبزمين

شهري
تلفن
ثابت

  مقدار 
  آب

ليتر بر ثانيه

 برق
تامين شده
 مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 318 18 10 55 1 1 1 1 1 1 1 ايذه ايذه
 59 6 15 55 1 1 1 1 1 1 1 ملك باغ ملكباغ

 377 24 25 110 2 2 2 2 2 2 2  جمع
 1392سال–خوزستانصنعتي استاني ها شركت شهرك:مأخذ

  
 ريزي برنامه 8صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي-102- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري
داراي
 زمين

 برقآب
 گاز

شهري
تلفن
 ثابت

مقدار
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

  ايذه
 1 پيان

 1 قلعه تل
 10 1 1 1 كلدوزخ

  ملكباغ
 1 1 صيدون
 50 3 1 10 1 1 1 1 1 1 1 منگشت
 1 1 ميداوود

 50 3 1 20 1 1 1 2 4 1 6  جمع
 1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ
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اي اي و حمايت از توسعه اين منطقه كه از مناطق حاشيههاي منطقهدر اينجا نيز براي كاهش عدم تعادل
... و نقـل و  هـاي حمـل   استان و نيازمند حمايت از توسعه در ابعـاد مختلـف كشـاورزي، صـنعتي، شـبكه     

ها نواحي صنعتي اين منطقه و توسعه كمـي و كيفـي واحـدها و توسـعه اشـتغال      باشد تكميل شهرك مي
  .اهميت زيادي دارد

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     اين سـامانه است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز 

  . ها قرار دارد آمايش براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  مناطق حاشيهحي صنعتي به ويژه براي اها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

   .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك

باشد كه از نظر شاخص توانمندي شبكه اي شرق استان مياين منطقه يكي ديگر از  مناطق نسبتاً حاشيه
ملك صورت  با مركز استان از طريق باغ ارتباط ايذه در حال حاضر. حمل و نقل به طور نسبي ضعيف است

ملك نيز با مركز استان از طريق راه اصلي مرتبط است ايـن منطقـه بـه طـور كلـي ارتبـاط        گيرد و باغمي
هاي چهارمحال و بختياري، اصفهان و كهگيلويه و بـوير احمـد دارد كـه    زيادي از نظر مبادله كاال با استان

   .خست از طريق جاده اصلي و با استان سوم از طريق جاده فرعي برقرار استاي با دو استان نشبكه ارتباط جاده

شـرقي اسـتان و در شـرق بـه      شمال -استان و محور جنوب هاي اصلي به مركز با جاده آمايش  در برنامه
بـا   آمـايش شوند به عالوه در مراحل پايـاني طـرح   هاي چهار محال و بختياري و اصفهان متصل مياستان

به عالوه پروژه احداث . شودمحور پاشنه زاگرس تكميل مي ،انديمشك –اللي  -قلعه خواجه  -ذه اتصال اي
به سمت چهـار محـال و بختيـاري و اصـفهان بـه تبـادل بـين         ايذه - ملك باغ -رامهرمز  -اهواز آهن  خط

استاني اين منطقه كه در حال حاضر نيز با دو استان ياد شده بسيار رواج دارد، كمك قابل توجهي خواهد 
  .بندي اين بخش به اجرا در خواهند آمد تا افق آمايش طبق اولويتهاي زير  به طور مشخص پروژه. كرد

 دهدز،  - ايذه  -  ملك باغاهواز به سمت چهارمحال و بختياري و اصفهان از طريق احداث و توسعه مسير  - 

 صيدون،  – ملك باغاحداث و توسعه مسير اهواز به كهگيلويه و بوير احمد از طريق  -

 ايذه به طرف چهارمحال و بختياري از طريق شمال استان،احداث و توسعه مسير  -

، ايـذه و  ملـك  باغ هايبختياري و اصفهان كه از شهرستانآهن اصفهان به چهارمحال و احداث راه -
 كند، دهدز عبور مي

در مسـير جـاده   اللـي   و خواجـه  قلعهايذه به  -دهدز  همچنين احداث و توسعه قطعه راه ارتباطي -
گذرد و بخـش ديگـر آن از ايـذه بـه     ارتباطي پاشنه زاگرس كه بخشي از آن از شهرستان ايذه مي
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 .باشداري و اصفهان بر روي پروژه نخست منطبق ميچهارمحال و بختي سمت

در زمينه گردشگري، محور شماره دو از ايذه به مسجد سليمان و شوشتر و دزفول از بخـش شـمالي ايـن    
  .اي استان نزديك است گذرد و با طرح توسعه شبكه جاده منطق مي

 

  

 

 
 استان خوزستان 8 برنامه آمايش منطقهبرش شهرستاني-10-7تصوير
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  آزادگان و هويزههاي دشت ريزي شامل شهرستان برنامه 9منطقه  - 9- 3-6- 7

در اسـتان،   آمـايش اين منطقه از نظر شاخص كلي توانمندي، طبق گزارش فصل سـوم مطالعـات   
   .پهنه متوسط قرار گرفته است

درصـد اراضـي زيـر     4/9هزار هكتار است كه  207د ت اين منطقه در حال حاضر كال حدواراضي زير كش
درصـد در   61درصـد در شهرسـتان دشـت آزادگـان،      38از اين اراضـي  . دهدكشت استان را تشكيل مي
  . شهرستان هويزه قرار دارد

درصـد كشـت ايـن     98در مجموع حـدود  به طوري كه  وجه غالب كشاورزي اين منطقه كشت آبي است
  .درصد است 5/97هويزه براي و  3/99بت براي دشت آزادگان اين نسباشد و  ميمنطقه آبي 

بسيار محدود اسـت زيـرا بخشـي از آن از تـاالب هـورالعظيم      ظرفيت توسعه اراضي زير كشت اين منطقه 
بـا ايـن   . شـود  تشكيل مـي كشاورزي اراضي از شود و باقيمانده اراضي اين منطقه به طور كلي تشكيل مي

درصد اراضي زير كشت  2/3معادل ، يا هزار هكتار 7/6توجه، ظرفيت توسعه اراضي اين منطقه محدود به 
در  .تواند حاصل شـود ميبه كشت آبي كه بخشي از آن از تبديل اراضي كشت ديم  فعلي اين منطقه است

جزئيات بيشتر  .هد رسيددرصد خوا 99اراضي زير كشت آبي اين منطقه به باالي سهم  ،نتيجه اين تبديل
  .باشد منعكس مي 10-7و تصوير  103-7اين توسعه در جدول 

هزار هكتار سطح اراضي زير شبكه آبرساني كشـاورزي برخـوردار    20اين منطقه در حال حاضر از نزديك 
هزار هكتار، يا نزديـك   47هزار هكتار شبكه آبرساني در دست اجرا به حدود  27كه به همراه حدود  است

  .خواهد رسيددرصد اراضي زير كشت فعلي اين منطقه  23ه ب

و بـا توجـه بـه     نآدسترسي مناسب به منابع آب و امكـان تـامين   با توجه به ظرفيت باالي منابع خاك و 
هاي آبرساني در ايـن منطقـه   توسعه شبكه ،اينكه اين منطقه از مناطق ضعيف در شاخص توانمندي است

لحاظ طرح مطالعاتي توسعه شبكه آبرساني در ايـن منطقـه بـا سـطحي      بسيار مورد توجه است به همين
در صورت اجـراي ايـن شـبكه كـل سـطح زيـر       . 104-7جدول ، هزار هكتار را در برنامه دارد 105حدود 

نسـبت بـه كـل اراضـي قابـل       درصـدي  71 يك پوششو هزار هكتار خواهد رسيد  152پوشش شبكه به 
  .خواهد بودها در سطح استان كه يكي از باالترين نسبت كشت اين منطقه را فراهم خواهد كرد
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  اراضي زير كشت حال حاضر و قابليت توسعه آن به تفكيك شهرستان -103- 7 جدول
  هكتار –زيير برنامه 9در منطقه 

  
دشت
 آزادگان

 هويزه
  جمع
 منطقه

  جمع
  استان

 وضعيت فعلي
 528,646 3,818 3,236 582  ديم
 1,681,426 203,261 124,759 78,503  آبي

 2,210,072 207,080 127,994  79,085  جمع

  قابليت
 400,836 103 30 72 ديم
 2,047,288 213,674 127,964 85,710  آبي

 2,448,124 213,777 127,994 85,782  جمع

 قابليت تغيير
 127,810- 3,715- 3,205- 510- ديم
 365,862 10,412 3,205 7,207  آبي

 238,052 6,697 0 6,697  جمع

 76.1  98.2 97.5 99.3 وضعيت فعلي  زير كشت آبي سهم زمين
  83.6 99.95 100.0 99.9 قابليت

سطح زيركشت  قابليت افزايش
 درصد منطقه/ شهرستان  در

جمع ديم و 
 آبي

8.5 0.0 3.2 10.8  

افزايش در  سهم از قابليت
 درصد استان

  100.0 2.8 0.9 2.0  آبي
 100.0 2.8 0.0 2.8 كل

  
  هكتار -  به تفكيك منطقه و شهرستان - 1404تا افقهاي آبرسانيتوسعه شبكهرنامهتوزيع ب -104- 7 جدول

 

 برداريبهره
  وضع (

 )فعلي

  دست
 اجرا

 مطالعاتي
  توسعه
 نيشكر

  كل
  مقدار
  توسعه

  جمع در
  افق 
 1404  

 52,597 35,135 24,609 10,526 17,462 آزادگاندشت 
 100,154 97,647 80,794 16,853 2,507 هويزه

  152,751 132,782 0 105,403 27,379 19,969  9جمع منطقه 
1,180,028 864,889 116,965 463,532 284,391 315,140 جمع استان

  12.9 15.4 0.0 22.7 9.6 6.3درصد -سهم منطقه 
 .اي ندارندخالي جدول برنامههاي خانه
  1392 –اي استان خوزستان  برپايه نقشه سازمان آب منطقه آمايشمحاسبات مطالعات : مأخذ

بـرآورد شـده    "كـم "و در شهرسـتان هـويزه    "زياد"آزادگان  ظرفيت توسعه دامپروي در شهرستان دشت
  . نيز در اين منطقه باال هست رودخانهدر حاشيه پروري  به عالوه پتانسيل توسعه آبزي. است
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و پتانسيل توسعه آن، براي حمايـت و افـزايش ارزش   پروري   بر اساس فعاليت كشاورزي، دامپروري و آبزي
، گسترش صنايع فرآوري محصوالت كشاورزي و دامـي و شـيالت و توليـد    ها افزوده حاصل از اين فعاليت

. شـود  اين منطقه اهميت زيادي دارد و توصيه مـي  اين بخش كشاورزي درآالت و ادوات مورد نياز  ماشين
نزديكـي ايـن منطقـه بـه بـازار       .طيف ديگري از صنايع نيز براي اين منطقه پيشنهاد شده اسـت  به عالوه

بزرگ اهواز و شبكه مناسب ارتباطي هويزه و سوسنگرد با مركز استان پشـتوانه مناسـبي بـراي گسـترش     
  . باشد بازار اين منطقه مي

، صنايع زير آمايشاز ديدگاه مطالعات ) آزادگان و هويزه دشت(ريزي  برنامه 9شخص براي منطقه به طور م
گري دقيق، توليد قطعات خودرو، سـاخت   صنايع غذايي، صنايع جانبي نيشكر، ريخته :شده است پيشنهاد

  كارگاهي پزشكي و اپتيكي، صنايع بازيافت، صنايع عموميساخت وسايل ماشين آالت و لوازم كشاورزي، 

و ارزش اقتصادي  منطقه اين كشاورزيآب و خاك با توجه به منابع  ،آمايشهمچنين از ديدگاه مطالعات 
ايجاد هرگونه صنايع آالينده باال دستي و پايين دسـتي شـيميايي و   آن براي معيشت ساكنان اين منطقه، 

  .ن مطالعات نمي باشدپتروشيمي و صنايع پايين دستي نفت و گاز در اين منطقه مورد تائيد اي

باشد كـه  اين منطقه داراي يك شهرك صنعتي فعال در سوسنگرد مي 106-7و  105-7هاي طبق جدول
-ناحيه صنعتي در حال تكميـل زيرسـاخت   3اما هر . نمايدنفر شاغل فعاليت مي 103واحد مستقر و  9با 

  . باشند و در حال حاضر واحدي در آنها مستقر نشده استهاي الزم مي

كـاهش عـدم   افزايش كارآيي اقتصـادي و  براي ، در اين منطقه بودن نوار مرزي غرب اي با توجه به حاشيه
هاي حمل و در ابعاد مختلف كشاورزي، صنعتي، شبكهاين منطقه حمايت از توسعه  ،ايهاي منطقهتعادل

هـا   آنه اشـتغال  و توسـع ي مستقر واحدهاش كمي و كيفي يبا افزاها نواحي صنعتي نقل و تكميل شهرك
  .اهميت زيادي دارد

هاي ياد شده كسري تسهيالت آب، برق، گاز شهري، تلفن ثابت، با رنگ طوسي مشـخص شـده   در جدول
تـا افـق طـرح    هـا اسـت كـه     است و تامين اين تسهيالت جزيي از خدمات زيربنايي مورد نياز اين سـامانه 

  . ها قرار دارد براي اين منطقه در برنامه توسعه اين سامانه آمايش

گذاران براي احداث  ها، جذب سرمايه اين سامانهعالوه بر تامين تسهيالت زيربنايي و توسعه كمي و كيفي 
اي استان از ديگر  حي صنعتي به ويژه براي مناطق حاشيهاها و نو واحدهاي توليدي مناسب در اين شهرك

   .باشد استان مي هاي صنعتي وظايف مديريتي اداره كل صنعت، معدن و تجارت و شركت شهرك
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 ريزي برنامه 9صنعتي منطقه  يها وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در شهرك -105- 7 جدول

نام 
شهرستان

  نام 
  شهرك
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 گازبرقآبزمين

شهري
تلفن
 ثابت

  مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

 103 9 2 25 1 1 1 1 1 1سوسنگرد  سوسنگرد
 103 9 2 25 1 1 1 1 1 1 جمع
1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ

  
 ريزي برنامه 9صنعتي منطقه  وضع موجود و نياز توسعه زيرساخت در نواحي -106- 7 جدول

 نام
شهرستان

  نام 
  ناحيه
 صنعتي

مصوب
  در 
 حال

واگذاري

داراي
 زمين

 برقآب
 گاز

شهري
تلفن
 ثابت

مقدار 
  آب

ليتر بر 
 ثانيه

 برق
تامين 
 شده
مگاوات

 تعداد
واحد   

 تعداد
 اشتغال

دشت 
  آزادگان

 1 1 1 1 1 چذابه
 1 6 1 1 1 1 1  مرعي

 1 1 1 1 هويزه هويزه
 2 6 2 1 3 2 3  جمع
1392سال  –خوزستان صنعتي استان ي ها شركت شهرك: مأخذ

هـزار هكتـار از اراضـي     6/7در برنامه توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان، حدود  آمايشطبق برنامه 
 5/3كـه   .باشـد  د از كل عمليات استان ميدرص 5/0شود كه  اين منطقه توسط اين برنامه پوشش داده مي

، حجم اين عمليات از نظر مقايسه. نمودبيني شده اين برنامه را جذب خواهد  گذاري پيش درصد از سرمايه
بيشترين حجم اين عمليات، نزديك به . درصد كل مساحت اراضي زير كشت اين منطقه است 7/3معادل 

  درصد باقيمانده اين عمليـات در شهرسـتان   7واهد شد و درصد، در شهرستان دشت آزادگان انجام خ 92
  . هويزه انجام خواهد شد

و همچنـين   هـاي روان زدايـي و تثبيـت شـن   بيابـان شود عمليـات  مشاهده مي 107-7چنانكه در جدول 
  . دهد هاي اين منطقه را تشكيل ميمهمترين فعاليتاي آبخيزداري  عمليات سازه
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  استاني  گذاري حجم و نوع عمليات آبخيزداري و سهم از سرمايه-107-7 جدول
  9به تفكيك شهرستان در منطقه 

  آبخيزداري
 عمليات(

 )ايسازه

  آبخيزداري
 عمليات(

)بيولوژيك

كاري جنگل
 و توسعه
 فضاي سبز

 حفاظت و
 حمايت از

ها و جنگل
 مراتع

 بهبود و
 اصالح
 مراتع

  زدايي بيابان
  تثبيتو 
هاي روان شن

 جمع

  حجم عمليات
 7,030 3,140 540 0 0 540 2,810 دشت آزادگان

 580 580 0 0 0 0 0 هويزه
 7,610 3,720 540 0 0 540 2,810  جمع منطقه
  گذاري سهم سرمايه
 3.2 11.5 3.3 0 0 3.2 2.1 دشت آزادگان

 0.3 1.9 0 0 0 0 0 هويزه
 3.5 13.4 3.3 0 0 3.2 2.1  جمع منطقه

1392سال–اداره كل منابع طبيعي و سرچنگلداري استان خوزستان:مأخذ

آزادگان و هويزه از منطقـه  ريزي و دشتبرنامه 4هاي شوش از منطقه در نوار مرزي غرب استان شهرستان
تشـخيص داده   "ضعيف"هاي حمل و نقل از نظر شاخص كلي توانمندي و شاخص برخورداري از شبكه 9

تقويـت شـبكه    لـذا . باشـند اند و بر همين اساس از نظر توانمندي نگهداشت جمعيت نيز ضـعيف مـي  شده
اسـتان مـورد توجـه     آمايشهاي دفاع مقدس در برنامه اي اين منطقه حساس مرزي و داراي يادمانجاده

اتصـال كـانون توسـعه شـهري     عبـارت اسـت از    قرار دارد اساس توسعه شبكه حمل و نقل در اين منطقه
بستان از يك طرف به اهواز و از طرف ديگـر در شـمال بـه شـهر شـوش و در       -رفيع -هويزه –سوسنگرد 
  :باشندبه شرح زير ميه طور مشخص ها باين پروژه. شهر خرمشهر جنوب به

 كانون توسعه شهري ياد شده از طريق هويزه و رفيع به الوان و شوش، احداث و توسعه مسير -

 هويزه به خرمشهر،احداث و توسعه مسير  -

 هويزه، –سوسنگرد  –تقويت مسير اهواز  -

هاي دفـاع   هويزه و يادمان –سوسنگرد  – اهوازگردشگري،  3شماره مسير در زمينه گردشگري، بخشي از 
اي يـاد شـده در بـاال     تمام طول نوار مرزي غرب از هويزه تـا خرمشـهر از توسـعه شـبكه جـاده     در مقدس 

  .مند خواهند شد بهره
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هاي  بخش/ خالصه راهبردهاي مطالعات آمايش در فرمت منطقه - 7-4
   عمده اقتصادي

  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  ترين فعاليت خالصه اي از توزيع فضايي مهم - 108- 7 جدول
  خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـــامل 1منطقـــه 
  :هاي شهرستان

  اهواز، 
  باوي،

  كارون،
  حميديه

  
  :مالحظات

ــري در  - قرارگيــــ
منطقه ويژه كنتـرل  

  آاليندگي
ــر   - ــرفته در ه پيش

سه زمينه خـدمات،  
  . صنعت و كشاورزي

ــب تخصــص - : ترتي
   صنعتي، –خدماتي 

  :وضعيت فعلي
 -هاي كشاورزي يكي از قطب •

دامپروري استان بـا ظرفيـت   
   توسعه باال ،

آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •
هزار هكتار قابل  461) و ديم

 هزار هكتار  508توسعه تا 
  :هاي توسعه برنامه

هـاي گسـترده توسـعه     برنامه •
منابع طبيعـي و آبخيـزداري   

ــطح  ــد  11.2در ســ درصــ
عمليات استان بـا تاكيـد بـر    

زدايـــي و تثبيـــت   بيابـــان
هــاي روان و پــس از آن  شــن

ــت از  ــت و حمايـــ حفاظـــ
 ها و مراتع  جنگل

ــورداري از  • ــد  18.2برخ درص
پوشــش شــبكه آبرســاني در 

 افق طرح آمايش
آبرساني به مناطق مركـزي و   •

ان شــامل جنـوب غــرب اسـت  
آزادگان، هويزه، مناطق دشت

بندر ماهشهر، شادگان،  اهواز،
خرمشــهر و آبــادان از شــبكه 
غــدير، از ســد دز بــه ميــزان 

ميليــون متــر   776حــدود 
  مكعب در سال،

  :وضعيت فعلي
 قطب صنعتي استان  •
 تمركزصنايع فلزات اساسي،  •
ــه  3شــهرك و  5داراي  • ناحي

 باشد، صنعتي مصوب مي
ــوع  • ــد وا 417در مجمــ حــ

 13هـا و   صنعتي در شـهرك 
هـاي   در ناحيـه  واحد صنعتي

صــنعتي ايــن منطقــه فعــال 
 6,638هستند كه به ترتيـب  

. انـد  ايجاد كردهشغل  110و 
شــهرك صــنعتي  5از تعــداد 

شـهرك فعـال    4اين منطقه 
شده و يك شهرك هنـوز بـه   
. مرحله فعاليت نرسيده است

ناحيه صنعتي اين  3از تعداد 
ه فعـال  منطقه تنها يك ناحي

شده و دو ناحيه ديگـر هنـوز   
 . واحدي مستقر نشده است

  

ــواز، • ــهر اه ــوان  ش ــه عن ب
ــعه    ــز توسـ ــاالترين مركـ بـ

 -اجتمـــــاعي -اقتصـــــادي
فرهنگـي اسـتان و    -سياسي

كانون توسعه  1مركز منطقه 
  :هاي توسعه برنامه

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
 1اهـــواز پابرجـــا درســـطح  •

 آموزش عالي 
 1پابرجـــا درســـطح  اهـــواز •

 درماني، -خدمات بهداشتي
شـــهر و  حميديـــه، شـــيرين •

ــاني  ــز  (مالث ــه ترتيــب مرك ب
ــتان ــه،   شهرس ــاي حميدي ه

ــاوي ــارون و ب ــوان ) ك ــه عن ب
مركز منظومه به شـهر اهـواز   

 ،شوند متصل مي
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

  :اي و ريلي جاده
 تكميل كنار گذر اهواز،  -

سـه   –توسعه محـور اهـواز    -
 ه، راهي مشراگ
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه
آبرساني به مناطق روسـتايي   •  1ادامه منطقه 

شـــمال اهـــواز از رودخانـــه 
كارون بر روي هم بـه ميـزان   

ميليـون متـر    31نزديك بـه  
 مكعب در سال

آبرسـاني   هـاي  توسعه شـبكه  •
 هزار هكتار 215تا  1منطقه 

هـــاي توســـعه آب و  برنامـــه •
 خاك،

توسعه كشت فشـرده همـراه    •
هاي آبرسـاني   با توسعه شبكه

 و آبياري،
ــت  • ــه فعالي ــعه هم ــاي  توس ه

كشـــاورزي بـــا تاكيـــد بـــر 
، باغـداري  زراعت، دامداري

 ،)ها نخلستانتوسعه  (
بـا رعايـت    پـروري  توسعه آبزي

  سالمت غذا و محيط زيست

  :هاي توسعهبرنامه
هــاي تكميــل زيرســاخت) 1( •

، نـواحي صـنعتي  و  ها شهرك
ــامانه راه) 2( ــدازي س ــاي  ان ه

ــال و  ) 3(غيرفعـــــــــــــ
بـراي  گذاري و تالش  سياست

جــذب و اســتقرار واحــدهاي 
ها كـه   صنعتي در اين سامانه
كذاري  هدف نهايي از سرمايه

 ،ها است و احداث آن
ــت  توســع • ــا رعاي ه صــنعتي ب

 آاليندگي،  حريم ويژه كنترل
 :صنايع پيشنهادي

همــه نــوع صــنايع بــه ويــژه  •
صنايع داراي تكنولوژي برتـر  
  به خصوص بـراي شهرسـتان  

ــواز ــابقه   اه ــه س ــه ب ــا توج ب
وري برتر و آ برخورداري از فن

 -تجميـــع دانـــش فنـــي   
: مهندسي در اين شهرسـتان 

صنايع فلزي، فـوالد آليـاژي،   
، دقيق، فورجينگريزي  چدن

قطعه سازي پيشـرفته بـراي   
خودرو و براي صنايع نفـت و  
گاز و پتروشيمي، صنايع برق 
و الكترونيك، صنايع سـاخت  

 خودرو، 
همچنـــين صـــنايع غـــذايي  •

 شود،شيالت  توصيه مي
در مطالعـــات آمـــايش ايجـــاد 

نفـت و   جديـد صنايع آالينـده  
گــاز و شــيميايي و پتروشــيمي 
در اين منطقه كه بـه خصـوص   
ــرل   ــژه كنتـ ــدوده ويـ در محـ
آلــودگي قــرار دارد منــع شــده 

 .است

شمال  -توسعه محور جنوب  -
از بنــدر امــام بــه اهــواز و از 
بندر آبـادان و خرمشـهر بـه    
اهواز و ادامه آن از اهواز بـه  

 انديمشك،

برقي كردن خط ه و طدو خ  -
به اهـواز و از  آهن بندر امام 

بندر آبـادان و خرمشـهر بـه    
اهواز و ادامه آن از اهواز بـه  
انديمشك هماهنگ با سـند  

 ملي توسعه استان، 
احداث خط آهن از اهواز بـه  

هاي چهارمحـال   سمت استان
  بختياري، اصفهان و فارس،و 
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  )منطقه/ بخش (استان ها در فضاي  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
 خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـــامل 2منطقـــه 
  :هاي شهرستان

  خرمشهرو  آبادان
  
  

  :مالحظات
ــري در  - قرارگيــــ

منطقه ويژه كنتـرل  
  آاليندگي

ــرفته در  - پيشـــــ
  خدمات و  صنعت،

ــب تخصــص - : ترتي
  صنعتي، –خدماتي 

  :وضعيت فعلي
كشت آبي كشت عمـده ايـن    •

 منطقه است 
 75اراضــي زيــر كشــت آبــي  •

 هزار هكتار
آبـي  (جمع اراضي زير كشت  •

ــم ــار،  86) : و دي ــزار هكت ه
ــا   ــعه ت ــل توس ــزار  91قاب ه

 هكتار 
 :هاي توسعه برنامه

ــه • ــابع   برنام ــعه من ــاي توس ه
ــزداري در   ــي و آبخيـ طبيعـ

ــات  2.6ســطح  درصــد عملي
ــر    ــژه ب ــد وي ــا تاكي ــتان ب اس
ــت از  ــت و حمايـــ حفاظـــ

 ها و مراتع   جنگل
ــوردا • ــد  5ري از برخــ درصــ

پوشــش شــبكه آبرســاني در 
 افق طرح آمايش

آبرساني به مناطق مركـزي و   •
جنـوب غــرب اسـتان شــامل   

آزادگان، هويزه، مناطق دشت
اهواز، بندر ماهشهر، شادگان، 

از شــبكه  خرمشــهر و آبــادان
غــدير، از ســد دز بــه ميــزان 

ميليــون متــر   776حــدود 
 مكعب در سال،

 آبرساني از رود كارون •
آبرسـاني  هـاي   شـبكه توسعه  •

 هزار هكتار  58تا  2منطقه 
ــه  • ــعه آب و   برنام ــاي توس ه

 خاك كشاورزي
 هاي دامـداري  توسعه فعاليت •

، باغــــداري )دام ســــنگين(
  ،)ها نخلستانتوسعه (

  :وضعيت فعلي
ــه  2شــهرك و  5داراي  • ناحي

  باشد صنعتي مصوب مي
ــوع  • ــد  184در مجمــ واحــ

هـا و تنهـا    صنعتي در شهرك
ــك ــنعتي  يـ ــد صـ در  واحـ
ــه ــن    ناحي ــنعتي اي ــاي ص ه

منطقه فعال هسـتند كـه بـه    
ــب  ــغل  21و  5,381ترتي ش

  .اند ايجاد كرده
شــهرك صــنعتي  5از تعــداد  •

شـهرك فعـال    3اين منطقه 
شــهرك ديگــر  2شــده و در 

ــايي و  ( ــنايع دري ــهرك ص ش
شــيالت آبــادان و شــهرك   

ــلمچه ــنعتي شـ ــوز ) صـ هنـ
. واحدي مستقر نشـده اسـت  

ناحيـه   2همچنين از تعـداد  
تي اين منطقه تنها يـك  صنع

ناحيه فعال شده و ناحيه دوم 
ــايي  ( ــنايع دريـ ــه صـ ناحيـ

هنــوز بــه مرحلــه ) خرمشــهر
 .فعاليت نرسيده است

 :هاي توسعه برنامه •
هــاي تكميــل زيرســاخت) 1( •

، نـواحي صـنعتي  و  ها شهرك
ــامانه راه) 2( ــدازي س ــاي  ان ه

ــال و  ) 3(غيرفعـــــــــــــ
بـراي  گذاري و تالش  سياست

واحــدهاي جــذب و اســتقرار 
ها كـه   صنعتي در اين سامانه
كذاري  هدف نهايي از سرمايه

 ،ها است و احداث آن
  

ــادان  • ــهر –آب ــه  خرمش ب
كـانون   2عنوان مركز منطقه 

 توسعه 
 :هاي توسعه برنامه

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
ــطح    • ــادان از س ــا آب و  3ارتق

هردو به  4خرمشهر از سطح 
 آموزش عالي  2سطح 

ــطح  ارت • ــا از س ــدمات  3ق خ
درماني بـه سـطح    -بهداشتي

2 
عالوه بر آبادان و  خرمشـهر،   •

اروندكنار نيز به عنوان مركـز  
 .نمايد منظومه عمل مي

توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •
 :اي و ريلي جاده

ــاده  - ــبكه جـ ــعه شـ اي  توسـ
 به اهواز،خرمشهر  -آبادان

-دو خطه و برقي كـردن راه  -
بـه  خرمشـهر   -آبـادان آهن 
 اهواز،

ــراه   - ــعه بزرگ ــداث و توس اح
خلـــيج فـــارس از ايـــن دو 
شهرســتان بــه ســمت بنــدر 
امام خمينـي و هنـديجان و   

 در ادامه به سمت بوشهر،

احداث خط آهـن جديـد در    -
همين مسير بزرگـراه خلـيج   

 فارس، 

ــهر   - ــاده خرمش ــعه ج  -توس
  شلمچه به سمت عراق 
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  فعاليتخالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين  -108-7 جدولادامه 
 خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه
ــزي •  2ادامه منطقه  ــعه آب ــروري توس ــا  پ ب

رعايــت ســالمت غــذا و   
  محيط زيست

  توسعه صيد دريايي •

 :صنايع پيشنهادي
همه نوع صنايع  به ويژه صنايع  •

ــن   ــر در اي ــوژي برت داراي تكنول
ــابقه    ــه س ــه ب ــا توج ــه ب منطق

وري برتــر و آ برخــورداري از فــن
مهندسـي   -تجميع دانش فني 
صنايع فلزي، : در اين شهرستان

ريزي دقيق،  فوالد آلياژي، چدن
ــگ ، قطعـــه ســـازي  فورجينـ

پيشرفته بـراي خـودرو و بـراي    
صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، 
صنايع برق و الكترونيك، صنايع 
ساخت خودرو و صنايع كشـتي  

ادوات و و  سازي  و ساخت قايق
ابــزار صــيد دريــايي در منــاطق 

 ساحلي جنوب،
همچنين صنايع غذايي شـيالت و   •

  شود،خرما توصيه مي
در مطالعات آمايش ايجـاد صـنايع    •

آالينــده جديــد نفــت و گــاز و    
ــن   ــيمي در اي ــيميايي و پتروش ش
منطقه كه به خصوص در محدوده 
ويژه كنترل آلودگي قرار دارد منع 

  .شده است

 

شـــامل ، 3منطقـــه 
:هاي شهرستان  

  ماهشهر،
  هنديجان،
  شادگان

  :مالحظات
قرارگيري ماهشهر  -

ــه ويـــژه   در منطقـ
  كنترل آاليندگي

  
  

  :وضعيت فعلي
كشت آبـي كشـت عمـده     •

 اين منطقه است 
ــي   • ــر كشــت آب اراضــي زي

 هزار هكتار، 275
جمـع اراضـي زيـر كشــت     •

هــزار  308)  آبــي و ديــم(
ــا   ــل توســعه ت ــار، قاب هكت

 هزار هكتار  315
  

  :وضعيت فعلي
ــهرك و  4داراي  • ــه  3شـ ناحيـ

  باشد، صنعتي مصوب مي
شهرك اين منطقه فعال و  4هر  •

بـا   واحد صنعتي 54در مجموع 
هـا مسـتقر    شاغل در آن 1042
 . هستند

 فعـال  غيرهر سه ناحيه صنعتي  •
هـا   هـاي آن  هستند و زيرساخت

كامل نشده و در نتيجه واحدي 
  .ها مستقر نشده است در آن

بــه عنــوان مركــز  ماهشــهر •
 كانون توسعه  3منطقه 
 :هاي توسعه برنامه

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
ــطح    • ــهر از س ــا ماهش  3ارتق

 2آموزش عالي به سطح 
ــطح    • ــهر از س ــا ماهش  3ارتق

درمـاني   -خدمات بهداشـتي 
  2به سطح 



                                                                                            
 267.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  )منطقه/ بخش (فضاي استان ها در  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه
  3ادامه منطقه 

  
ماهشهر پيشـرفته   -

  در صنعت،
ــص   - ــب تخص ترتي

ــهر ــنعتي، : ماهش ص
  –خدماتي 

هنديجان و شادگان 
خدماتي -كشاورزي 

 :هاي توسعهبرنامه
ــه • ــابع    برنام ــعه من ــاي توس ه

طبيعي و آبخيزداري در سطح 
درصد از عمليـات اسـتان    7.1

با تاكيـد ويـژه بـر حفاظـت و     
ها و مراتـع و   حمايت از جنگل

زدايـــي و  پـــس از آن بيابـــان
 هاي روان    تثبيت شن

درصـــد  4.7برخـــورداري از  •
پوشش شبكه آبرساني در افق 

 طرح آمايش
آبرساني به منـاطق مركـزي و    •

تان شــامل جنــوب غــرب اســ
آزادگان، هـويزه،  مناطق دشت

، ماهشهر، شـادگان اهواز، بندر 
ــبكه   ــادان از ش ــهر و آب خرمش
ــزان   ــه مي ــد دز ب ــدير، از س غ

ميليون متر مكعب  776حدود 
 در سال،

ــهرها و   • ــه شــ ــاني بــ آبرســ
روستاهاي جنوب شرق استان 
ــان و   ــه بهبهـ ــامل منطقـ شـ

از رودخانه خيرآبـاد   هنديجان
ان ، جمعـأ بـه ميـز   )سد كوثر(

ميليـــون متـــر  5/62حـــدود 
 مكعب در  سال،

توسعه شـبكه هـاي آبرسـاني     •
 هزار هكتار 70تا  3منطقه 

 هاي توسعه آب و خاك برنامه •
توسعه كشاورزي با تأكيـد بـر    •

و ) دام ســــنگين(دامــــداري 
 ،)ها نخلستانتوسعه (باغداري 

 توسعه صيد دريايي

 :هاي توسعهبرنامه
هـاي  تكميل زيرساخت) 1( •

، نواحي صـنعتي و  ها شهرك
هــاي  انـدازي ســامانه  راه) 2(

ــال و  ) 3(غيرفعــــــــــــ
ــت ــالش   سياس ــذاري و ت گ

ــتقرار  ــراي جـــذب و اسـ بـ
واحــدهاي صــنعتي در ايــن 

ها كه هدف نهـايي از   سامانه
ــرمايه ــداث   س ــذاري و اح ك

 ،ها است آن

 :صنايع پيشنهادي

 :همه نوع صنايع به ويژه •
ــا   - ــرتبط ب صــنايع غــذايي م

  شيالت و خرما، 
و  ســـازي شـــتيصـــنايع ك -

و ادوات و ابـزار   ساخت قـايق 
  صيد دريايي، 

صنايع جديد نفـت و گـاز و    -
در (شــيميايي و پتروشـــيمي  

سايت پيشنهادي ويژه صـنايع  
 ، )در هنديجان جديدآالينده 

همچنين صنايع برخوردار  •
آوري پيشرفته برق و از فن

ــنايع   ــك و صــ الكترونيــ
 اپتيك،

  صنايع عمومي كارگاهي  •
  

هـا،   مركز شهرسـتان عالوه بر  •
دارخوين نيز به عنوان مركـز  

 منظومه عمل خواهد كرد،
توسعه شـبكه حمـل و نقـل     •

 اي و ريلي جاده

نـدر  اي ب توسعه شبكه جـاده  -
 ماهشهر به اهواز،

-دو خطه و برقي كـردن راه  -
 ندر ماهشهر به اهواز،بآهن 

ــيعي از   - ــش وس ــداث بخ اح
بزرگراه خليج فارس، كه هر 

از سه شهرستان اين منطقه 
 شوند،  مند ميآن بهره

احداث بخش وسيعي از خط  -
آهن بزرگراه خلـيج فـارس،   
كه هر سـه شهرسـتان ايـن    

-مند مـي منطقه از آن بهره
 شوند،

 -احــداث بزرگــراه  جنــوب  -
ــتان از   ــرق اس ــمال در ش ش
ــمت    ــه س ــهر ب ــدر ماهش بن
رامشير و رامهرمز، كه بخش 
كوچكي از آن در شهرستان 
بندر ماهشـهر واقـع خواهـد    

 ،شد

ــاده   - ــبكه ج ــعه ش و  اي توس
خرمشـهر بـه    –ريلي آبادان 

ــه بخشـــي از آن  ــواز كـ اهـ
 .گذرد شهرستان شادگان مي
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـــامل 4منطقـــه 
  :هاي شهرستان

  دزفول،
  انديمشك،

  شوش،
  شوشتر،
  گتوند

  
  :مالحظات

ــريم  ــري حـ قرارگيـ
رودخانـــــــه دز در 
منطقه ويژه كنتـرل  

  آاليندگي
  
ــرفته در  - پيشـــــ

  كشاورزي،
  
  

ــص   ــب تخصـ ترتيـ
منطقه به طور كلـي  
كشــــــــــاورزي و 

  خدماتي،
ــول و انيمشــك  دزف

ــدماتي   –خــــــــ
  كشاورزي،

ــد  ــوش و گتونـ : شـ
ــاورزي   –كشـــــــ

ــتر  ــدماتي  شوش : خ
  صنعتي -كشاورزي 

  :عليوضعيت ف
در حال حاضر اين منطقـه در   •

هــزار   513مجمــوع حــدود  
درصـد   5/30هكتار، يا معادل 

زيـر كشـت آبـي    هاي  از زمين
 استان را در اختيار دارد 

آبي و (جمع اراضي زير كشت  •
هزار هكتار، قابـل   639)   ديم

 هزار هكتار  691توسعه تا 
  :هاي توسعه برنامه

ــه • ــابع    برنام ــعه من ــاي توس ه
طبيعي و آبخيزداري در سطح 

درصد از عمليات استان  27.1
با تاكيـد ويـژه بـر حفاظـت و     

ها و مراتـع و   حمايت از جنگل
ــزداري   ــس از آن آبخيـــ پـــ

 )ايعمليسات سازه(
درصـــد  36.3برخـــورداري از  •

پوشش شبكه آبرساني در افق 
 طرح آمايش

آبرســاني از رودخانــه دز و آب  •
 22ان حـدود  زيرزميني به ميز

 ميليون متر مكعب در سال،
آبرساني به منطقـه شوشـتر و    •

گتوند به ميزان حدود نزديـك  
ميليون متر مكعـب در   50به 

 سال،
آبرســاني  هــاي توســعه شــبكه •

 هزار هكتار، 428تا  4منطقه 
توسعه كشت فشرده همراه بـا   •

هـاي آبرسـاني و    توسعه شبكه
 آبياري،

 هاي توسعه آب و خاك برنامه •
ــعه  • ــت توس ــه فعالي ــاي  هم ه

 زراعت، دامداري، كشاورزي، 
  پروري توسعه آبزي •

  :وضعيت فعلي
 8شــهرك و  10داراي  •

ناحيه صنعتي مصـوب  
 باشد،مي
شهرك صـنعتي   10از  •

ــداد   ــوب تعــ  7مصــ
شــهرك فعــال شــده و 

واحد صنعتي بـا   177
شــــاغل در آن  2744

 . مستقر هستند
ناحيـــه صـــنعتي  8از  •

ناحيـه   1مصوب تنهـا  
ــا   ــنعتي ب ــد  3ص واح

مســـتقر در آن فعـــال 
ــع    ــت و جم ــده اس ش

واحــد  3اشــتغال ايــن 
 . نفر است 28نيز تنها 

  :هاي توسعه برنامه
ــل ) 1( • تكميــــــــــ

هـــــاي زيرســـــاخت
ــهرك ــا ش ــواحي و  ه ن
اندازي  راه) 2(، صنعتي
هاي غيرفعـال و   سامانه

گــذاري و  سياســت) 3(
بــراي جــذب و تــالش 

ــدهاي  ا ــتقرار واحـ سـ
صـــــنعتي در ايـــــن 

هــا كــه هــدف  ســامانه
كذاري  نهايي از سرمايه

 ،ها است و احداث آن
  

 4به عنوان مركـز منطقـه    دزفول •
 كانون توسعه

  :هاي توسعه برنامه
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
آموزش  2پابرجا در سطح : دزفول •

 عالي 
خــدمات  2حفــظ ســطح : دزفــول •

 يدرمان -بهداشتي
ــتان  • ــز شهرس ــر مرك ــالوه ب ــا،  ع ه

از ) ســالند(چغــاميش و سردشــت 
شهرستان دزفول، الوار گرمسـيري  
از شهرستان انديمشـك، شـاوور و   

از ) عبـــدالخان(ســـيد عبـــاس  
شهرســـتان شـــوش، ميانĤْبـــاد از 
شهرستان گتونـد نيـز بـه عنـوان     

  مركز منظومه عمل خواهند كرد،
اي  توسعه شبكه حمل و نقل جاده •

 :و ريلي

 –توســعه جــاده ارتبــاطي اهــواز  -
 انديمشك به طرف تهران،

دوخطه و برقي كردن خـط آهـن    -
 شمال استان، -جنوب 

احداث مسير پاشنه زاگـرس، كـه    -
برخـورداري شهرســتان گتونــد را  

 بخشد،بهبود مي

احداث و توسعه جاده انديمشـك   -
 چذابه، –

احداث و توسعه جاده انديمشـك   -
 به سمت ايالم،

آهـــن احـــداث انشـــعاب خـــط  -
 انديمشك به سمت ايالم،

احداث انشعاب خط آهـن شـوش    -
  به سمت چذابه،
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات  صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

  :صنايع پيشنهادي    
صنايع جانبي نيشـكر،   •

ــديلي  ــنايع تبـــ صـــ
ــنايع   ــاورزي، صـ كشـ
معدني و صنايع نـوين  
ساختماني، صنايع برق 
و الكترونيــك، قطعــات 
ــه اي و  كارخانــــــــ
ــات  ــاهي، قطعـ نيروگـ
خــودرو، ماشــين آالت 
ــوالد  ــاورزي، فــ كشــ
ــنايع   ــاژي و صــ آليــ

 بازيافت
ــنايع همچ • ــين صــ نــ

غــــذايي و لبنيــــات، 
ــوازم منــزل،  ســاخت ل
صـــــنايع عمـــــومي 
ــنايع   ــاهي و صـ كارگـ

 بازيافت
بــه جــز صــنايع آالينــده 

نفـــت و گـــاز و  جديـــد
شــيميايي و پتروشــيمي 
بـــه خصـــوص در ايـــن 
منطقه كه در مركز قطب 
كشـــاورزي و باالدســـت 

هـاي  مهمترين رودخانـه 
ــابع    ــز من ــتان و مرك اس
ارزشمند خاك كشاورزي 

 .استان است
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، 5منطقـــــه 
ــامل  شـــــــ

 :هاي شهرستان
  بهبهان،
  ،اميديه

  آغاجاري
  

  :مالحظات
اميديــــــه   -
شــــــــامل (

) آغاجــــــاري
پيشــــرفته در 
صــــــنعت و 
فعاليت نفـت،  
: تخصـــــــص

صــــــنعت و 
  خدمات،

ترتيـــــــب  -
ــص در  تخصــ
: بهبهــــــــان
 –خــــدماتي 

  كشاورزي
  
 
  

  :وضعيت فعلي
 80: اراضي زير كشت آبي •

 هزار هكتار، 
جمع اراضـي زيـر كشـت     •

هـزار   129)  آبي و ديـم (
 167هكتار قابل توسعه تا 

 هزار هكتار
  :هاي توسعه برنامه

هـاي توسـعه منـابع     برنامه •
ــزداري در  طبيعــي و آبخي

ــطح  ــد از  9.2ســ درصــ
عمليات اسـتان بـا تاكيـد    
ويژه بر حفاظت و حمايت 

ها و مراتع و پس  از جنگل
عمليات (از آن آبخيزداري 

 )   ايسازه
درصد  10.6برخورداري از  •

پوشش شبكه آبرساني در 
 افق طرح آمايش

آبرســـاني بـــه شـــهرها و  •
روســتاهاي جنــوب شــرق 
اســـتان شـــامل منطقـــه 

ــان  ــديجان از بهبهـ و هنـ
ــاد   ــه خيرآب ــد (رودخان س

، بــه ميــزان حــدود )كــوثر
ميليون متر مكعـب   5/62

 در  سال،
 هاي آبرساني توسعه شبكه •

ــه  ــا  5منطق ــزار  125ت ه
 هكتار، 

هــاي توســعه آب و  رنامــهب •
 خاك

هـاي   توسعه همه فعاليـت  •
 دامداريكشاورزي به ويژه 

باغــداري  و) دام ســنگين(
 ،)ها نخلستانتوسعه (
  توسعه صيد دريايي •

  :وضعيت فعلي
ناحيه صـنعتي   4شهرك و  3داراي •

 .باشدمصوب مي
شـــهرك صـــنعتي مصـــوب،  3از  •

ــال و  ــر فع ــاري غي ــهرك آغاج ش
شهرك بهبهان و اميديه فعال شده 

ــوع داراي   ــه در مجم ــد  55ك واح
شـــاغل در آن  907صـــنعتي بـــا 
 . مستقر هستند

 ها هاي شهركتكميل زيرساخت) 1( •
ــنعتي و  ــواحي ص ــدازي  راه) 2(، ن ان

ــامانه ــال و  ســ ) 3(هــــاي غيرفعــ
براي جـذب  گذاري و تالش  سياست

استقرار واحدهاي صنعتي در ايـن   و
ــامانه ــايي از     س ــدف نه ــه ه ــا ك ه
 ،ها است كذاري و احداث آن سرمايه
  :هاي توسعه برنامه

و  هـا  هاي شهركتكميل زيرساخت •
و تالش براي جذب  نواحي صنعتي

 و استقرار واحدهاي صنعتي،
  :صنايع پيشنهادي

همه انواع صنايع با تاكيد بر صنايع  •
ويژه گوشـت،  تبديلي كشاورزي به 

  لبنيات و خرما در بهبهان
صــنايع نــوين ســاختماني، صــنايع  •

برق و الكترونيك، قطعات كارخانـه  
اي و نيروگــاهي، قطعــات خــودرو، 
ــاورزي، فــوالد    ــين آالت كش ماش

 آلياژي و صنايع بازيافت، 
ــزل،   • ــوازم من ــاخت ل ــين س همجن

 صنايع عمومي كارگاهي
در مطالعات آمايش ايجـاد صـنايع    •

شــــيميايي و  دجديــــآالينــــده 
پتروشــيمي در ايــن منطقــه منــع 

  .شده است

 5بهبهان به عنوان مركز منطقه  •
 كانون توسعه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
آمـوزش   4ارتقا بهبهان از سطح  •

  3عالي به سطح 
خـدمات   3ارتقا بهبهان از سطح  •

 2درماني به سطح  -بهداشتي
هــا،  عــالوه بــر مركــز شهرســتان •

از شهرسـتان  ) سردشت(زيدون 
ــوان مركــز   ــه عن ــز ب بهبهــان ني

  منظومه عمل خواهد كرد،
ــل    • ــل و نق ــبكه حم ــعه ش توس

 :اي و ريلي جاده

احداث و توسعه جاده ارتبـاطي   -
ــه    ــارس ك ــرف ف ــه ط ــواز ب اه

هاي اميديه، آغاجاري شهرستان
. دهـد و بهبهان را  پوشش مـي 

در نتيجــه بهبهــان از طريــق   
و بزرگراه به اميديه و آغاجـاري  

منطقه (سپس از طريق مشراگه 
شـود و از  به اهواز متصل مي) 6

طرف ديگـر ارتبـاط منطقـه بـا     
ــتان ــارس   اس ــهر و ف ــاي بوش ه

 .شود تسهيل مي

آهن اهواز به بخشي از مسير راه -
طرف فـارس نيـز از شهرسـتان    
بهبهــان و شــمال شــرق شــهر  

 گذرد،  بهبهان مي

همچنين با توجه به عبور مسير  -
شمال شرق اسـتان از   –جنوب 

ارتباط ايـن  ) 6منطقه (مشراگه 
 –منطقه از طريق محور جنوب 
-شمال ياد شده بـا شهرسـتان  

هاي شـمال شـرق اسـتان نيـز     
  . شودتسهيل مي
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، 6منطقــــــه 
ــامل  شـــــــ

 :هاي شهرستان
  رامهرمز،
  رامشير،
  هفتگل

  
  :مالحظات

ــه   - ــه ب منطق
ــي   ــور كلـ طـ

ــاورزي   –كشـ
  خدماتي است

  

  :وضعيت فعلي
ــي   • ــر كشــت آب اراضــي زي

 هزار هكتار 103
جمع اراضـي زيـر كشـت     •

هــزار  189) آبــي و ديــم(
ــا   ــل توســعه ت ــار، قاب هكت

 هزار هكتار  224
  :هاي توسعه برنامه

هـاي توسـعه منـابع     برنامه •
ــزداري در  طبيعــي و آبخي

ــطح  ــد از  11.1سـ درصـ
عمليات اسـتان بـا تاكيـد    
ويژه بر حفاظت و حمايت 

ها و مراتع و پس  از جنگل
عمليات (از آن آبخيزداري 

 )   ايسازه
درصـد   7.9برخورداري از  •

پوشش شبكه آبرساني در 
 افق طرح آمايش

آبرساني به مناطق شهري  •
در  و روستايي شرق استان

، ايــذه، و رامهرمــزمنطقــه 
ملـــك  از رودخانـــه  بـــاغ

جراحي بـه ميـزان حـدود    
ميليون متر مكعب در  46

 سال،
آبرساني  هاي توسعه شبكه •

هـــزار  94تـــا  6منطقـــه 
 هكتار

هــاي توســعه آب و  برنامــه •
 خاك كشاورزي

ــت  • ــعه فعاليـ ــاي  توسـ هـ
ــر  ــا تأكيــد ب كشــاورزي، ب

ــداري ســـــبك و ( دامـــ
 ،)سنگين

  پروري  توسعه آبزي •

  :وضعيت فعلي
ناحيــــه  4شــــهرك و  1داراي  •

 .باشدصنعتي مصوب مي
ــنعتي مصـــوب  • در شـــهرك صـ

واحـد صـنعتي بــا   12) رامهرمـز (
-شاغل به صورت فعال مي 181
 . باشد

ناحيه صنعتي مصـوب تنهـا    4از  •
ــا   1 ــنعتي ب ــه ص ــد  1ناحي واح

ــر شــاغل در آن   6مســتقر و  نف
 . فعال شده است

•  
  :هاي توسعه برنامه

هـــاي رســـاختتكميـــل زي) 1( •
) 2(، نواحي صـنعتي و  ها شهرك

هاي غيرفعـال و   اندازي سامانه راه
براي گذاري و تالش  سياست) 3(

ــدهاي   ــتقرار واحـ ــذب و اسـ جـ
هــا كــه  صــنعتي در ايــن ســامانه

كـذاري و   هدف نهايي از سـرمايه 
 ،ها است احداث آن

 :صنايع پيشنهادي
همــه نــوع صــنايع بــا تاكيــد بــر  •

 صنايع مرتبط با كشاورزي،
صنايع برق و الكترونيك، قطعات  •

كارخانه اي و نيروگاهي، قطعـات  
خودرو، ماشين آالت كشاورزي و 

 فوالد آلياژي 
همجنين سـاخت لـوازم منـزل،     •

صنايع عمومي كارگاهي و صنايع 
 بازيافت

در مطالعـــات آمـــايش صـــنايع  •
ــده  ــدآالينـ ــيميايي و  جديـ شـ

پتروشيمي براي اين منطقه منع 
  .شده است

 6رامهرمز به عنوان مركز منطقـه   •
 كانون توسعه 

 :هاي توسعه برنامه
 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
آمـوزش   3ارتقا رامهرمز به سـطح   •

 عالي 
خـدمات   4ارتقا رامهرمز از سـطح   •

 2درماني به سطح  -بهداشتي
ها به عنوان مركـز   مركز شهرستان •

  منظومه نيز عمل خواهند كرد،
اي  حمل و نقل جادهتوسعه شبكه  •

 :و ريلي

 –احداث و توسعه مسير جنـوب   -
شمال در شرق استان كه بخشـي  
از آن از ايــــن منطقــــه عبــــور 

 نمايد، مي

 –احداث و توسعه مسير اميديـه   -
اهواز كه بخشـي از آن   –مشراگه 

 گذرد، از اين منطقه مي

 -احــداث و توســعه مســير اهــواز -
ملك كه از شهرستان  باغ -هفتگل

 نمايد،ل عبور ميو شهر هفتگ

آهـن اهـواز بـه طـرف     احداث راه -
فارس كه بخشـي از آن از شـمال   
ــوب   ــير و از جن ــتان رامش شهرس
شهرســتان رامهرمــز و از بــين دو 
شهر رامهرمـز و مشـراگه در ايـن    

 گذرد،منطقه مي

آهـن اهـواز بـه طـرف     احداث راه -
چهارمحال و بختياري و اصـفهان  
ــه از    ــن منطق ــم در اي ــه آن ه ك

 .نمايد رامهرمز عبور ميشهرستان 
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـامل  7منطقه 
  :هاي شهرستان

  مسجدسليمان،
  انديكا و اللي

  
  :مالحظات

آلودگي مسـجد   -
  سليمان

  
منطقه به طـور   -

 –كلي كشـاورزي  
  خدماتي است

  

 :وضعيت فعلي
 4/6اراضي زير كشـت آبـي   •

 هزار هكتار
جمــع اراضــي زيــر كشــت  •

هــزار  94) آبــي و ديــم (
 100هكتار قابل توسعه تا 

 هزار هكتار 
  :هاي توسعه برنامه

هـاي توسـعه منـابع     برنامه •
ــزداري در   ــي و آبخي طبيع

درصــــد از  19.3ســــطح 
عمليــت اســتان بــا تاكيــد 
ويژه بر حفاظت و حمايـت  

ها و مراتع و پـس   از جنگل
عمليات (از آن آبخيزداري 

 )   ايسازه
درصــد  0.8برخــورداري از  •

پوشش شبكه آبرسـاني در  
افق طرح آمايش در مقابل 

 صفر در حال حاضر،
آبرســـاني بـــه منطقـــه    •

مسجدســـليمان از ســـد  
مسجدســليمان بــه ميــزان 

ــدود  ــر   44ح ــون مت ميلي
 مكعب در سال،

آبرسـاني   هاي توسعه شبكه •
هــزار  4/8تــا  7منطقــه 

 هكتار
توسعه اراضي زيـر كشـت     •

ــعه   ــق توسـ ــي از طريـ آبـ
 آبرساني

ــت  • ــعه فعاليـ ــاي  توسـ هـ
ــر   ــد ب ــا تأكي كشــاورزي، ب

ــر دام ( دامــداري مبتنــي ب
و توسـعه باغـداري   ) سبك

 هـاي شـمالي   در شهرستان
 ) اللي و انديكا(
توسـعه   پروري توسعه آبزي •

  پروري آبزي

 :وضعيت فعلي
ناحيه  4شهرك و  2داراي  •

 .باشدصنعتي مصوب مي
يك شـهرك صـنعتي ايـن     •

منطقه غير فعال و شهرك 
واحد صنعتي و  30ديگر با 

 . باشدشاغل فعال مي 696
ناحيه صـنعتي غيـر    4هر  •

 .فعال هستند
•  

  :هاي توسعه برنامه
هاي تكميل زيرساخت) 1( •

، صنعتينواحي و  ها شهرك
هـاي   اندازي سامانه راه) 2(

) 3(غيرفعـــــــــــــال و 
ــالش  سياســت ــذاري و ت گ

بــراي جــذب و اســتقرار   
واحدهاي صـنعتي در ايـن   

ها كه هدف نهايي از  سامانه
كــذاري و احــداث  ســرمايه

 ،ها است آن
  :صنايع پيشنهادي

همه نوع صـنايع بـه ويـژه     •
ــنايع    ــدني، ص ــنايع مع ص

ساختماني، و صـنايع  نوين 
 غذايي 

سازي مدرن، صنايع قطعه  •
به عالوه برق و الكترونيك، 

صنايع عمومي كارگـاهي و  
  صنايع بازيافت،

در مطالعات آمـايش صـنايع   
ــدآالينــده  شــيميايي و  جدي

پتروشيمي براي اين منطقـه  
  .منع شده است

  

ــليمان • ــز    مسجدس ــوان مرك ــه عن ب
 كانون توسعه  7منطقه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
 3مسجد سليمان پابرجـا در سـطح    •

 آموزش عالي 
 3از ســطح  مسجدســليمانارتقــا  •

درماني به سـطح   -خدمات بهداشتي
2  
ها بـه عنـوان مركـز     مركز شهرستان •

  منظومه نيز عمل خواهند كرد،
اي و  توسعه شبكه حمل و نقل جاده •

 :ريلي

 –احداث و توسـعه مسـير جنـوب     -
شمال در شرق استان از اين منطقه 

ــتان عبـــور مـــي نمايـــد و شهرسـ
ــي را پوشــش   مسجدســليمان و الل

 دهد،مي

خواجـه  احداث و توسعه مسير قلعـه  -
اهواز كه ارتباط  –مسجدسليمان  -

ــه  ــتان قلع ــر دو شهرس خواجــه و  ه
مسجدســليمان را بــا مركــز اســتان 

 بخشد،بهبود مي

همچنين احداث و توسعه قطعه راه  -
مكـان پيونـد    ارتباطي اللي به جنت

ـ  ه مركـز اسـتان را اين شهرستان ب
 بخشد،بهبود مي

ــا   - احــداث مســير پاشــنه زاگــرس ب
هاي ايـذه  احداث و توسعه قطعه راه

اللي تكميل خواهد  -خواجه قلعه –
شد كه بخش قابل توجهي از آن از 

هـاي  اين منطقه و مركز شهرسـتان 
 نمايد، ياد شده عبور مي

از  اتصال استان خوزسـتان به عالوه  -
طريــق اللــي بــه اليگــودرز و مركــز 
كشور بـه عنـوان يـك گزينـه فـرا      
استاني وضعيت اللي را نيـز بهبـود   

  خواهد بخشيد،
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـامل  8منطقه 
  :هاي شهرستان

  ايذه، 
  ملك باغ
  

  :مالحظات
منطقه به طـور   -

 –كلي كشـاورزي  
. خــدماتي اســت 

ــب تخصــص   ترتي
 –نيــز كشــاورزي 

  .خدماتي است
  

 :وضعيت فعلي
 45: اراضي زير كشت آبي  •

 هزار هكتار 
جمع اراضـي زيـر كشـت      •

ــم ( ــي و دي ــزار  98، )آب ه
ــا  هكتــار،  قابــل توســعه ت

 هزار هكتار  127
  :هاي توسعه برنامه

هـاي توسـعه منـابع     برنامه •
ــزداري در   ــي و آبخي طبيع

درصــــد از  11.6ســــطح 
عمليات اسـتان بـا تاكيـد    
ويژه بر حفاظت و حمايـت  

ها و مراتع و پـس   از جنگل
عمليات (از آن آبخيزداري 

 )   ايسازه
درصــد  2.4برخــورداري از  •

پوشش شبكه آبرسـاني در  
افق طرح آمايش در مقابل 

 صفر در حال حاضر
شـهري   آبرساني به مناطق •

و روستايي شرق استان در 
ــذه، و منطقــه رامهرمــز،  اي

ــاغ ــه   ملـــك بـ از رودخانـ
جراحي بـه ميـزان حـدود    

ميليون متر مكعـب در   46
 سال،

 هاي آبرسـاني  توسعه شبكه •
هـــزار  28تـــا  8منطقـــه 

 هكتار،
ــت  • ــعه فعاليـ ــاي  توسـ هـ

  كشاورزي، 
 :با تاكيد بر

ــداري  - دام (توســــعه دامــ
  )كوچك

 توسعه باغداري -
 پروريمحدود آبزيتوسعه  -
  
  

 :وضعيت فعلي
ناحيه  6شهرك و  2داراي  •

 .باشدصنعتي مصوب مي
هر دو شهرك صنعتي اين  •

 24منطقــه فعــال و داراي 
 277واحــــد صــــنعتي و 

 . باشندشاغل مي
ناحيه صنعتي مصوب   6از  •

واحـد   3ناحيـه بـا    1تنها 
نفر شاغل بـه   50مستقر و 

 .باشدصورت فعال مي
  :هاي توسعه برنامه

هاي تكميل زيرساخت) 1( •
، نواحي صنعتيو  ها شهرك

هـاي   اندازي سامانه راه) 2(
) 3(غيرفعـــــــــــــال و 

ــالش  سياســت ــذاري و ت گ
بــراي جــذب و اســتقرار   
واحدهاي صـنعتي در ايـن   

ها كه هدف نهايي از  سامانه
كــذاري و احــداث  ســرمايه

 ،ها است آن
  :صنايع پيشنهادي

همه نوع صـنايع بـه ويـژه     •
ــذايي  گوشــت و صــنايع غ

ــذايي   ــات و صــنايع غ لبني
 مبتني بر محصوالت باغي

ماشــين آالت كشــاورزي و  •
همجنـين  . صنايع بازيافـت 

ساخت لوازم منزل، صنايع 
عمومي كارگاهي براي اين 

  شودمنطقه توصيه مي
در مطالعات آمـايش صـنايع   
آالينده جديد نفـت و گـاز و   
شيميايي و پتروشيمي بـراي  

  .اين منطقه منع شده است
  

كانون  8به عنوان مركز منطقه ذه اي •
 توسعه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
آموزش عالي به  4ارتقا ايذه از سطح  •

  3سطح 
خــدمات  4از ســطح ايــذه ارتقــا  •

 2درماني به سطح  -بهداشتي
هـا، بيـان    عالوه بر مركـز شهرسـتان   •

و دهـدز در شهرسـتان   ) پشت بين(
ــداوود در    ــيدون و ميـ ــذه و صـ ايـ
شهرستان باغملـك نيـز بـه عنـوان     

  مركز منظومه عمل خواهند كرد،
اي و  توسعه شبكه حمل و نقل جاده •

 :ريلي

احــداث و توســعه مســير اهــواز بــه  -
ــاري و    ــال و بختي ــمت چهارمح س

 -ايـذه   -ملك  اصفهان از طريق باغ
 دهدز، 

احــداث و توســعه مســير اهــواز بــه  -
كهگيلويــه و بــوير احمــد از طريــق 

 ن، صيدو –ملك  باغ

احداث و توسعه مسير ايذه به طرف  -
ــق   ــاري از طري ــال و بختي چهارمح

 شمال استان،

ــداث راه - ــه  احـ ــفهان بـ ــن اصـ آهـ
چهارمحال و بختياري و اصفهان كه 

ملـك، ايـذه و    هاي بـاغ از شهرستان
 كند، دهدز عبور مي

همچنين احداث و توسعه قطعه راه  -
خواجه  ايذه به قلعه -ارتباطي دهدز 

ــي در  ــاطي  و الل مســير جــاده ارتب
پاشنه زاگرس كـه بخشـي از آن از   

گـذرد و بخـش   شهرستان ايذه مـي 
ــمت    ــه سـ ــذه بـ ــر آن از ايـ ديگـ
چهارمحال و بختياري و اصفهان بر 

 .باشدروي پروژه نخست منطبق مي
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  )منطقه/ بخش (ها در فضاي استان  خالصه اي از توزيع فضايي مهم ترين فعاليت -108-7 جدولادامه 
  خدمات صنعت كشاورزي  آبرساني  منطقه

، شـامل  9منطقه 
  :هاي شهرستان

  آزادگان، دشت
  هويزه

  
  :مالحظات

منطقه به طـور   -
 –كلي كشـاورزي  

. خــدماتي اســت 
ــب تخصــص   ترتي

 –نيــز كشــاورزي 
  .خدماتي است

  

 :وضعيت فعلي
 203اراضي زير كشت آبي  •

 هزار هكتار
جمــع اراضــي زيــر كشــت  •

هــزار  207)  آبــي و ديــم(
 213هكتار قابل توسعه تا 

 هزار هكتار 
  :هاي توسعه برنامه

هـاي توسـعه منـابع     برنامه •
ــزداري در   ــي و آبخي طبيع

درصد عمليـات   0.5سطح 
-استان با تاكيد بـر بيابـان  

هـاي  زدايي و تثبيت شـن 
 روان،   

درصــد  13برخــورداري از  •
پوشش شبكه آبرسـاني در  

 فق طرح آمايش ا
آبرساني به مناطق مركزي  •

و جنـــوب غـــرب اســـتان 
-دشـــتشـــامل منـــاطق 

، اهواز، بندر آزادگان، هويزه
ــادگان،  ــهر، شـــ ماهشـــ
خرمشهر و آبادان از شبكه 
غدير، از سد دز بـه ميـزان   

ميليــون متــر  776حــدود 
 مكعب در سال،

آبرسـاني   هاي توسعه شبكه •
ــه  ــا  9منطق ــزار  152ت ه

 هكتار،
وســعه آب و هــاي ت برنامــه •

 خاك كشاورزي 
توسعه كشت فشرده همراه  •

ــبكه   ــا توســعه ش هــاي  ب
 آبرساني و آبياري،

دام (توســــعه دامــــداري  •
 ،)سنگين

 پروري، توسعه آبزي •
  

 :وضعيت فعلي
ناحيه  3شهرك و  1داراي  •

 .باشدصنعتي مصوب مي
شهرك صنعتي اين منطقه  •

واحد صـنعتي و   9با تعداد 
ــورت    103 ــه ص ــاغل ب ش

 . باشندفعال مي
هر سه ناحيه صنعتي غيـر   •

 .باشندفعال مي
  :هاي توسعه برنامه

هاي تكميل زيرساخت) 1( •
، نواحي صنعتيو  ها شهرك

هـاي   اندازي سامانه راه) 2(
) 3(غيرفعـــــــــــــال و 

ــالش  سياســت ــذاري و ت گ
بــراي جــذب و اســتقرار   
واحدهاي صـنعتي در ايـن   

ها كه هدف نهايي از  سامانه
كــذاري و احــداث  ســرمايه

 ،ها است آن
  :صنايع پيشنهادي

همه نوع صـنايع بـه ويـژه     •
ــذايي گوشــت و   صــنايع غ
لبنيــــات، ماشــــين آالت 
كشاورزي و صنايع بازيافت 
ــوازم   ــاخت ل ــين س همجن
منــزل، صــنايع عمــومي   
كارگاهي براي اين منطقـه  

  شودتوصيه مي
در مطالعات آمـايش صـنايع   

نفـت و گـاز و    جديدآالينده 
شيميايي و پتروشيمي بـراي  

  .منطقه منع شده است اين
  

 9به عنوان مركز منطقـه   سوسنگرد •
 كانون توسعه 

 ارتقا سطح خدمات منطقه، •
 گسترش بازارها، •
 آموزش عالي 3ارتقا به سطح  •
خـدمات   4از سـطح   سوسنگردارتقا  •

  2درماني به سطح  -بهداشتي
ها بـه عنـوان مركـز     مركز شهرستان •

  منظومه نيز عمل خواهند كرد،
  :اي نقل جاده توسعه شبكه حمل و •
ــانون     - ــير ك ــعه مس ــداث و توس اح

توسعه شهري يـاد شـده از طريـق    
 هويزه و رفيع به الوان و شوش،

احداث و توسـعه مسـير هـويزه بـه      -
 خرمشهر،

 –سوسـنگرد   –تقويت مسير اهواز  -
 هويزه،
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  يكمپيوست 
عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان هايبرنامهگذاري مورد نيازسرمايه -109- 7 جدول

  ميليارد ريال -پيشنهاد دستگاه  - 1390-94هاي  براي سالخوزستان 

 

 آبخيزداري 
عمليات (

 )ايسازه

 آبخيزداري 
عمليات (

)بيولوژيك

كاري وجنگل
توسعه فضاي

  سبز

حفاظت و
حمايت از 

ها و جنگل
 مراتع

بهبود و 
اصالح مراتع

و زداييبيابان
تثبيت 

هاي روان شن
 جمع

 15.6622.67 04.12.910 0  آبادان
 54.83166.21 27.0315.74.596.74 57.32 اميديه
 0163.27 29.3945.513.046.34 69 انديكا

 0163.49 22.6151.59.394.99 75 انديمشك
 78.33113.45 027.917.210 0 اهواز
 0189.84 27.4463.511.399.51 78 ايذه
 0152.35 15.3330.56.975.55 94  ملك باغ

 15.6622.67 04.62.410 0 باوي
 31.3348.49 010.137.030 0 بندرماهشهر

 0164.61 22.31468.636.67 81 بهبهان
 7.8421.11 010.42.870 0 خرمشهر
 0164.84 21.6147.713.196.34 76 دزفول
 47.0182.98 10.3003.17 22.5 آزادگاندشت 

 7.8449.33 6.33155.291.67 13.2 رامشير
 15.66143.71 19.76208.094.2 76 رامهرمز
 7.8414.85 04.52.510 0 شادگان
 78.33167.42 17.3812.15.065.55 49 شوش
 0136.73 19.6125.47.386.34 78 شوشتر
 0115.66 20.8115.15.984.77 69 گتوند
 0151.57 17.925.69.525.55 93 اللي

 0142.71 20.6121.813.329.98 77  مسجدسليمان
 093.21 18.3815.15.955.78 48  هفتكل

 39.1780.19 7.0995.051.98 17.9 هنديجان
 7.847.84 0000 0 هويزه
 407.342,579.2 323.89521.14157.7895.13 1,073.92 استان

 1391داري استان خوزستاناداره كل منابع طبيعي و جنگل:مأخذ
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عملياتي توسعه منابع طبيعي و آبخيزداري استان خوزستان در هاي  توزيع اعتبار مورد نياز برنامه -15-7 نمودار
 ميليارد ريال  -برآورد اداره كل منابع طبيعي استان خوزستان  -برنامه پنجم 
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  پيوست دوم

  

  )Model Formulation(                                                                                                 بيان رسمي مدل
 
Min ZOBJ=  sum (i,j) X(i,j) * Dist(i,j) * P(i) + TotalTypeDif  
S.t: 

1) sum (j) X(i,j) = 1       i 

2) PG(j)= sum(i)  x(i,j) * Pop(i)  )   j 
3) PG(i) <= Y(i) * 10,000,000     i 

4) PG(i) >= y(i)   i 
5) sum(i)  Y(i) = K    
6) Y(i) <= 1    i 

7) DifT(i,j) = TypeDif * X(i,j)    (i,j) 
8) TotalTypeDif = sum (i,j) DifT(i,j)   

دها به شرح زير او در آن مفهوم نم "تابع هدف را تحت شرايط زير حداقل كنيد "شود  كه خوانده مي
  :است

  
  .  باشدمي "براي هر"يا  "براي همه "معناي به 

sum (i , j)   بر روي دو متغيير ) زيگما گرفتن(به معناي جمع بستنi و j اين نمود . باشدمي
  . به كار گرفته شود متغيرتواند با هر تعداد  مي

ZOBJ  متغير، مقدار تابع هدف مسئله است كه بايد به حداقل برسد.  
X(i,j)   دهنده انتساب پهنه  متغير عدد صحيح، نشانi  ام به مركزj هرگاه پهنه  .باشد ام ميi 

و در غير  1ام منتسب شود، مقدار آن در جريان حل مسئله برابر عدد  jام به مركز 
  .شود اين صورت مقدار آن برابر صفر مي

Dist(i,j)    دهنده فاصله مركز پهنه  پارامتر، نشانi  ام به مركز پهنهj باشد ام مي.  
TypeDif(i,j)  پارامتر تفاوت ساختاري بين پهنهi  ام وj باشد ام مي.  

DifT(i,j)         تفاوت ساختاري بين پهنه ، متغيرi  ام وj در صورتي كه پهنه ( باشد ام ميi  ام به
  .ام منتسب شود jپهنه 

TotalTypeDif براي عدم رعايت در جريان حل اي است كه دهنده كل مقدار جريمه نشان ،متغير
در اين . شده در يك گروه بايد پرداخت شودهاي متمركز نوع بودن ساختار پهنه هم
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-روال جريان حل مسئله و به دست آوردن جواب بهينه از اين طريق از انتساب پهنه
  .نمايدهاي غيرهمنوع به يكديگر تا حد ممكن اجتناب مي

Pop (i)  پارامتر، جمعيت هر پهنهi باشد ام مي.  
PG(j)             دهنده جمعيت گروه تجميع شده  متغير، نشانj  باشد مي) جمعيت مركز و اقمار(ام.  

Y(i)  متغيرعدد صحيح،  هرگاه پهنهi  ام به عنوان مركز انتخاب شود مقدار آن در جريان
  .شود و در غير اين صورت مقدار آن برابر صفر مي 1حل مسئله برابر عدد 

K     باشد پارامتر، تعداد مراكز مورد نظر مي.         

  هاي مدل و كاركرد هريكتوضيح محدوديت

هايي كه به هاي اقليدسي بين همه پهنهشود، نخست جمع تمام فاصلهاز دو بخش تشكيل مي تابع هدف
ساختار  تفاوتها بابت اي كه در هريك از اين انتسابقسمت دوم جريمه. اندهريك از مراكز منتسب شده

  . پهنه منتسب شده با ساختار مركز بايد پرداخت شود

به اين ترتيـب  . ميل نمايد) كمينه(كند كه مقدار تابع هدف بايد به سمت مينيمم اين محدوديت بيان مي
به هم را در يك ) با فاصله كمتر(تر  هاي نزديك رستاننمايد از يك طرف شه مدل در جريان حل سعي مي

  .هاي نامتجانس پرهيز نمايد د و از طرف ديگر از تجميع شهرستانگروه متمركز نماي

  .كند كه هر پهنه الزاماً و فقط به يك مركز منتسب شودبيان مي ،)1( محدوديت

  .دهدرا نشان مي) شامل مركز و اقمار(جمعيت هر منطقه  ،)2( محدوديت

متغير، عدد اين . كنندتعيين مي مقدار يك يا صفر را  Yبر روي هم براي متغير  ،)4(و ) 3( محدوديت
و  1به عنوان مركز انتخاب شود مقدار آن در جريان حل مسئله برابر عدد ام  i هرگاه پهنهصحيح است و 

  .شود در غير اين صورت مقدار آن برابر صفر مي

  . دهدتعداد مورد نظر براي مركزها را به مسأله به صورت يك پارامتر مي ،)5( محدوديت

  .نمايدمعرفي مي 1را برابر  Yحد باالي متغير  ،)6( محدوديت

  .نمايندمقدار كل جريمه ياد شده را تعيين مي ،)8(و  )7( محدوديت

  :نوع مدل

سازي تحت محدوديت از نوع متغير عـدد صـحيح    شود اين مدل، يك مدل بهينههمانطور كه مشاهده مي
(MIP: Mixed Integer Program) باشدمي .  



                                                                                            
 279.7 استان خوزستانطرح آمايش 

  :حل مدل

  . استفاده شده است (GAMS: General Algebraic Modeling System)براي حل اين مدل از نرم افزار 

  : حلسازي و  سيستم مدل

هـاي ورودي را از روي فايـل   استفاده شـده كـه داده  ) شارپ –سي (   #Cهسازي از برنام در سيستم مدل
Excel  افزار ورودي نرمالگوي مدل را به صورت خوانده وGAMS افـزار  در مرحله بعد نرم. نمايدتوليد مي

  . نمايدرا ارائه مي) حل مسئله(اخير فايل ورودي را پردازش نموده و جواب 

و خروجـي آن   GAMS، صورت برنامـه  ، اطالعات ورودي، و خروجي#Cهاي برنامه: همه موارد باال شامل
اما در چاپ گزارش بـه  . است شده وم گزارش حاضر ارائهس پيوست، به صورت ديجيتال در )شامل جواب(

  . علت حجم زياد ارائه نخواهد شد
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